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Titlul proiectului: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA 
PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A 
STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 
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Parteneri: P1 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara; P2 
– Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Scopul prezentului ghid a fost de realiza o prezentare sintetică 
a genezei conceptului de antreprenoriat și educație antreprenorială în 
general, mai ales în cadrul universităților. Am prezentat un nou model 
de universitate, cea de tip antreprenorial, care se află în concordanță 
cu dinamica vieții sociale și cu modurile de transmitere a cunoașterii 
științifice. Ca poli ai unor rețele complexe la nivel local, regional, 
național și internațional, universitățile sunt chemate să joace un rol 
important în realizarea celor trei misiuni esențiale: educație, cercetare 
și inovare. 

Din perspectiva sistemică a curriculumului universitar, am 
prezentat, în continuare, structura programului postuniversitar, 
acreditat de către ANC, metodele specifice de predare a educației 
antreprenoriale, precum și metodele și instrumentele de evaluare a 
calității educației antreprenoriale universitare. 
 GHIDUL PENTRU ANTREPRENORIAT: Curriculum de studii 
complementare, Volum I, reprezintă un instrument util de informare 
pentru studenți, cadre didactice din învățământul superior și 
preuniversitar, care poate fi folosit în desfășurarea activităților 
educaționale. 
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 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 
poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru 
informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea 
Europeană, vă invităm să vizitați https://www.fonduri-
structurale.ro/2021-2027.  

       
     Autorii 
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Scurtă descriere a proiectului 
  
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 
Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea 
sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 
Prioritatea de investiții: 10.ii. „Îmbunătățirea calității și 
eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui 
echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de 
educație, în special pentru grupurile defavorizate” 
Obiective specifice: (O.S.) 6.7, 6.9, 6.10. 
Numărul de identificare al Contractului: POCU/379/6/21/124388 
Titlul proiectului: „MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA 
PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A 
STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 
Beneficiar: Universitatea pentru Științele Vieții  „Ion Ionescu de la 
Brad” Iași 
Parteneri: P1 - Universitatea de Ştiinţele Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara; P2 
– Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 
Proiectul POCU :MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII 
LA ÎNVĂȚĂMANTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR  
DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S,  cod proiect MySmis +2014 – 
124388, cu valoarea de 7.865.382 lei. 

Proiectul este finanțat prin programul POCU, Axa prioritară nr. 
6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10. ii. 
Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și 
a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de 
educație, în special pentru grupurile defavorizate; 
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 Obiective Specifice:S.6.7. - Creșterea participării la învățământul 
terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul  instituțiilor de 
învățământ superior acreditate în special pentru cei care provin din 
grupuri vulnerabile;  
O.S.6.9. -Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului 
didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar 
organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în 
ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de 
învățare moderne şi flexibile;  
O.S.6.10. -Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar 
universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din 
sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI,  
Componentă 1 - Apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 
6.9, 6.10/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10. 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Obiectivul general al proiectului este: 
1. Asistența si sprijin prin cofinanțare fonduri nerambursabile FSE 
pentru o rata de cuprindere îmbunătățită în învățământul terțiar la 
minim 3 universități acreditate din Regiunea de Nord-Est, Regiunea 
Vest si Regiunea de Sud-Est din centrele universitare Iași, Timișoara 
și Galați, pentru un grup ținta eligibil total de minim 840 de persoane, 
cod 4S100 si 4S106 în aplicarea unor masuri integrate, pentru 
creșterea ratei de acces și participare la învațamântul terțiar inclusiv 
antreprenorial și creșterea atractivității a 6 oferte educaționale (cod 
4S105) cu componente aplicative la 3 universități acreditate, cu 
pachete integrate de măsuri de asistență educațională pentru minim 
450 de Studenți și 300 de Elevi (cod 4S100), din care minim 350 de 
studenți persoane din categorii defavorizate (netradiționali, rural, 
roma, CES), cu intervenții pentru îmbunătățirea competențelor a 
minim 90 de cadre didactice universitare (cod 4S106), inclusiv prin 
programe cu credite transferabile din învățământul postuniversitar de 
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formare, pentru a proiecta și oferi programe de studii bazate pe 
nevoile beneficiarilor direcți (studenți) ăi indirecți (angajatori) pe o 
piața locurilor de muncă în schimbare. 
Proiectul are o abordare combinată și va cuprinde, în mod obligatoriu, 
activități relevante cu rezultate și indicatori prevăzute în Ghidul 
Solicitantului Condiții Specifice „BURSA STUDENT ANTREPRENOR”, 
Apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 
/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10. 
Scopul măsurabil și imediat al proiectului este: Creșterea cu 500 a 
numărului de persoane ce beneficiază de sprijin și asistență pentru  
cresterea participării în educația terțiară a persoanelor din GT 
Persoane (elevi, studenți) – indicator 4S95, în special pentru cei care 
provin 
din grupuri vulnerabile – cod 4S100, corelat cu O.S. 6.7; sprijinirea a 
78 de persoane din GT eligibil – personal didactic din învățământul 
superior, cod 4S98, corelat cu O.S. 6.9 - ce beneficiază de programe 
de formare / schimb de bune practici etc. pentru îmbunătățirea 
nivelului de competență profesională pentru inovarea conținuturilor și 
resurselor de învățare, cu sprijinirea pentru frecventarea unui program 
de formare post-universitar cu minim 50% ore cu aplicații practice; 
dezvoltarea / înființarea a 6 programe de învățământ terțiar universitar 
de licență, cu planuri antreprenoriale propuse – cod 4S105 si 4S99, 
corelate cu O.S. 10 - pentru creșterea atractivității ofertelor 
educaționale și îmbunătățirea componentei aplicative adresate 
studenților în vederea creșterii angajabilității absolvenților, cu servicii 
de facilitare a învățării și competențelor transversale, cu implicarea 
profesioniștilor din afara universităților. 

Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive în direcția 
participării la învățământul terțiar în cadrul universităților acreditate cu 
oferte educaționale universitare cu conținut aplicativ și inovator, cu 
resurse de învățare flexibile inclusiv prin îmbunătățirea nivelului de 
competențe al personalului didactic, prin componentele: 
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- dezvoltarea de 6 programe universitare de licență relevante pentru 
piața muncii identificate conform SNC și corelate cu domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI; 
- dezvoltarea competențelor psiho-pedagogice și științifice la minim 90 
de persoane din GT eligibil în vederea proiectării și revizuirii 
curriculare; 
- pachete integrate de sprijin corelate cu nevoile reale ale minim 180 
de persoane din GT Studenți din ultimele 3 semestre, care vor părăsi 
învațământul superior cu competențe relevante, inclusiv în domeniul 
antreprenorial. 
Beneficiile evaluabile în timp pentru grupurile țintă, definite conform 
Ghid specific pag.13 si pag.16 sunt: 
- Pentru grupul țintă Studenți: pachete de sprijin și măsuri de 
sustenabilitate în vederea creșterii participării și accesului la 
învățământ terțiar universitar, în special pentru cei care provin din 
grupuri vulnerabile, cu accent pe netradiționali, rural și roma, care vor 
reprezenta minim 75% din GT al proiectului; 
- Pentru grupul țintă Personal didactic din învățământul superior și 
terțiar non-universitar: dezvoltarea nivelului de competențe în ceea ce 
privește conținuturile științifice și competențele transversale – psiho-
pedagogice, inovative, de evaluare – necesare în oferte educaționale 
aplicative și corelate prin stagii și mobilități cu piața muncii. 
- Pentru toate categoriile de persoane din GT și beneficiari indirecți 
(angajatori) ai programelor de educație terțiară: furnizarea de 
programe cu implicarea partenerilor privați, potențiali angajatori în 
special, pentru ca absolvenții care părăsesc învățământul superior să 
posede competențe antreprenoriale relevante. 

Proiectul contribuie la realizarea indicatorilor de realizare și de 
rezultat imediat prin valorile proprii cuprinse la indicatorii de 
monitorizare și evaluare, conform cu Logica intervenției POCU 6, 
inclusiv la nivelul temelor secundare și obiectivelor orizontale. Proiectul 
contribuie direct prin activități și rezultate la atingerea Priorității de 
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investiții 10.ii: Îmbunătățirea calității și eficienței si accesului la 
învățământul terțiar din Axa prioritară 6. Educație și competențe, prin 
implementarea de măsuri integrate, Apel de proiecte nr. 379 – „Bursa 
Student antreprenor– măsură activă pentru creșterea participării 
studenților din categorii vulnerabile la programe de licență”. Aceste 
contribuții sunt inserate în secțiunea INDICATORI PRESTABILII. 
Corolarul proiectului constă în aplicarea unei abordări integrate în 
sensul că acesta va cuprinde în mod obligatoriu acțiuni corelate și 
unitare din cadrul O.S.6.7, O.S. 6.9 si O.S. 6.10, conform cu Ghidul 
Solicitantului, Condiții specifice Apel 379 (pag. 4), cu promovarea 
temelor secundare FSE (pag. 10) și a unor Teme orizontale (pag. 11), 
promovarea principiului ne-segregarii în comunitatea educațională. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. 1. OBIECTIV SPECIFIC nr. 1 - Ob. sp. 1 
Dezvoltarea unor acțiuni inovative și implementarea de măsuri de 
asistență educațională pentru minim 450 de persoane din GT cod 
4S100.Studenți și minim 300 de persoane din GT cod 4S100.Elevi, din 
care minim 600 persoane care provin din grupuri 
vulnerabile/defavorizate (netradiționali, cu domiciliul/reședința în 
mediul rural, roma, CES), care beneficiază de sprijin FSE pentru 
informare, participare și acces la învățământul terțiar de nivel 5, 
inclusiv prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale. 
Se corelează în mod direct cu ACTIVITATEA 1 și ACTIVITATEA 3, cu 
rezultatele principale ale acesteia: 750 de persoane din GT Studenți și 
Cursanți care beneficiază în mod direct de asistență și sprijin – 
stimulente, subvenții, premii, servicii de consiliere și orientare 
profesională și participare la programe de studii terțiare, de nivel 
ISCED-5 - pentru creșterea ratei de acces și cuprindere în învățământul 
terțiar și de diminuare a ratei de abandon a studiilor terțiare, în special 
pentru categoriile dezavantajate de persoane (studenții și cursanții 
netradiționali, cu domiciliul sau reședința în mediul rural, roma, CES). 
Se acordă Burse Student Antreprenor în valoare de 300 lei / luna în 
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ultimele 3 semestre din ciclul de studii de licență. Se asigură și măsurile 
specifice de informare și promovare a proiectului precum și condițiile 
privind temele secundare FSE prevăzute în documentul ”Orientări 
privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020”. 
Obiectivul specific 1 contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific O.S. 
6.7. și a indicatorilor corelați asumați în secțiunea INDICATORI 
PRESTABILIȚI, respectiv:  
INDICATORI PRESTABILIȚI DE REZULTAT: Persoane (elevi, studenți), 
din care: - Învățământ terțiar universitar = 450 studenți; Persoane 
(elevi, studenți), din care: - Învățământ terțiar universitar, din care: - 
Din zona rurală = 350 studenți din zona rurală.; Persoane (elevi, 
studenți), din care: - Învățământ terțiar universitar, din care: - Roma 
= 6¸ Persoane (elevi, studenți), din care: - Învățământ terțiar 
universitar, din care: - CES = 3; Persoane (elevi, studenți) 4S100, care 
beneficiază de sprijin în vederea participării la învățământ terțiar = 
750; Persoane (elevi, studenți), din care: - Învățământ terțiar 
universitar, din care: - Netradiționali= 30.  
INDICATORI PRESTABILIȚI DE REALIZARE - Persoane (elevi, 
studenți) 4 S100, care beneficiază de sprijin pentru participare la 
învățământ terțiar = 750. Se face distincția între categoriile de 
persoane Studenți (participanți la învățământ terțiar universitar) si 
Elevi (persoane care beneficiază de sprijin pentru educație terțiară). 
OBIECTIV SPECIFIC nr. 2 – Ob. sp. 2 

Dezvoltarea si îmbunătățirea a 6 oferte educaționale terțiare 
universitare – cod 4S105 si 4S99 pentru învățământ terțiar universitar, 
la 3 universitați acreditate prin îmbunătățirea cu conținuturi inovatoare 
a 6 programe universitare de licență cu componentă antreprenorială 
corelate cu piața muncii pentru minim 450 de persoane din GT 
Studenți - cod 4S100.1 si 4S95.1. - din care cel puțin 75% din grupuri 
vulnerabile/persoane defavorizate. 
Se corelează în mod direct cu ACTIVITATEA 2 și rezultatele acesteia: 
6 oferte educaționale terțiare universitare – cod 4S105 si 4S99 pentru 
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învățământ terțiar universitar - dezvoltate și îmbunătățite, 
validate/implementate prin sprijin și asistență FSE în beneficiul direct 
a 450 persoane GT eligibil Studenți la programe de licență, dar și în 
beneficiul angajatorilor din sectoare economice identificate prin SNC si 
SNCDI care vor avea absolvenți cu competente relevante pentru piața 
muncii.  
Acțiunile principale se focalizează pe: proiectarea executivă și 
dezvoltarea a 6 oferte educaționale de învățământ terțiar universitar, 
dezvoltarea de competențe antreprenoriale, socio-emoționale și 
educație non-formală antreprenorială prin mentorat pentru 180 de 
studenți, acțiuni pentru promovarea inovării sociale prin cursuri 
atractive de formare/dezvoltare a competențelor digitale, 
monitorizarea și evaluarea studenților din ultimele 3 semestre. Se 
asigură și măsurile specifice de informare și promovare a proiectului, 
precum și condițiile privind temele secundare FSE prevăzute în 
documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 
2014-2020”. 

Obiectivul specific 2 contribuie la îndeplinirea Obiectivului 
Specific O.S.6.10. și a indicatorilor corelați asumați în secțiunea 
INDICATORI PRESTABILIȚI, respectiv:  
INDICATORI PRESTABILIȚI DE REZULTAT Oferte educaționale 
validate/autorizate/implementate în cadrul instituțiilor de învățământ 
superior acreditate = 6; Oferte educaționale 
validate/autorizate/implementate în cadrul instituțiilor de învățământ 
superior acreditate, din care: - Învățământul terțiar universitar = 6; 
OBIECTIV SPECIFIC nr. 3 - Ob. sp. 3 

Dezvoltarea de activități de formare specifică atestată pentru 
90 de persoane din GT cod 4S106, inclusiv 1 program cu credite 
transferabile prin programe post-universitare, de formare și dezvoltare 
profesională continuă, pentru îmbunătățirea conținuturilor 
educaționale inovative și a resurselor de învățare flexibilă la 6 oferte 
educaționale din minim 3 universități. 
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Se corelează în mod direct cu ACTIVITATEA 4 și cu rezultatele 
acesteia: 
 - 90 de persoane eligibile A.P.6 / OS 6.9 identificate, selectate și 
înscrise în GT al proiectului, după o procedură transparentă, cu 
instrumente de motivare, menținere și implicare în activitățile 
proiectului elaborat; 
- o evaluare actualizată a nevoilor specifice pentru 90 de persoane din 
GT, realizată prin metode inovative și participative; 
- schimburi de experiență între universități – angajatori realizate cu 
finanțare FSE; 
- 90 de persoane din GT specific A.P.6 / OS 6.9 perfecționate cu 
atestare și credite transferabile, cu competențe didactice dezvoltate 
prin programe de tip mentor, dezvoltator e-learning, specialist 
coaching etc. 
- organizarea de stagii practice scurte și mobilități pentru dezvoltarea 
contextelor de învățare ce vizează creșterea capacității profesionale la 
GT 4S106. 
Se asigură și măsurile specifice de informare și promovare a proiectului 
precum si condițiile privind temele secundare FSE prevăzute în 
documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 
2014-2020”. 
Obiectivul specific 3 contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific O.S. 
6.9 și O.S. 6.10 și a indicatorilor corelați asumați în secțiunea 
INDICATORI PRESTABILIȚI, respectiv: INDICATORI PRESTABILIȚI DE 
REZULTAT  
- Personal didactic certificate urmare a sprijinului primit = 85;  
Personal didactic certificat urmare a sprijinului primit, din care: - 
Învățământul terțiar universitar = 85; 
 INDICATOR PRESTABILIT DE REALIZARE - Personal didactic care 
beneficiază de programe de formare/schimb de bune practici etc., 
organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, din 
care: - Învățământul terțiar universitar = 90. 
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OBIECTIV SPECIFIC nr 4 – Ob. sp. 4 
Organizarea și furnizarea de măsuri de informare a 

comunităților și valorificare a rezultatelor proiectului după finalizarea 
acestuia pentru transferabilitatea rezultatelor și sustenabilitatea 
activităților sprijinite prin finanțare FSE. 
Se corelează în mod direct cu ACTIVITATEA 5 și cu rezultatele 
acesteia: 
- 1 platforma on-line pentru cursuri complementare și planuri 
antreprenoriale dezvoltată și menținută cu un număr de 3 cursuri 
complementare antreprenoriale implementate în curriculum ca 
discipline opționale; 
- 3 planuri pentru continuarea ofertelor dezvoltate aprobate prin 
Senate la 3 universități; 
- 3 parteneriate cu piața muncii (parteneriatele „PRIVAT_TERȚIAR”; 
„PUBLIC_TERȚIAR”, „PROF_CONSULT”) la 3 universități, cu clauze de 
menținere măsuri de asistență educațională pentru educație terțiară 
timp de 3 ani post implementare semnate. 
Contribuie la îndeplinirea indicatorilor OS 6.7, 6.9 si 6.10 asumați în 
secțiunea INDICATORI PRESTABILIȚI. Susține îndeplinirea tuturor 
valorilor INDICATORI PRESTABILIȚI DE REZULTAT și INDICATORI 
PRESTABILIȚI DE REALIZARE. 
OBIECTIV SPECIFIC nr. 5 - Ob. sp. 5 

Asigurarea unui management performant pentru gestionarea 
resurselor proiectului, inclusiv promovarea și publicitatea proiectului în 
conformitate deplină cu Manualul de identitate vizuală POCU.  
Cheltuielile indirecte sunt stabilite ca rată forfetară de 15% din 
costurile directe eligibile cu personalul. Rata de cofinanțare pentru 
fiecare instituție din parteneriat este stabilită conform Ghidului general 
„Orientări privind” la 2,00 % din bugetul propriu. 
Pentru toate categoriile de grup țintă și, conform principiului ne-
segregarii, pentru membrii comunităților implicate în proiect: 
informare și promovare a valorilor specifice FSE, inclusiv a temelor 
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secundare și obiectivelor orizontale, cu sub-temele: Protecția 
biodiversității, Poluatorul plătește, Utilizarea eficientă a resurselor, 
Adaptarea la schimbarea climatică, Reziliența la dezastre, Egalitatea 
de gen, Nediscriminarea, Accesibilitatea pentru persoane cu 
dizabilități. 

Proiectul POCU 124388 Antre_S se derulează în parteneriat cu o 
perioadă de implementare de 24 de luni, începând cu 27 iulie 2019, 
astfel: 

1. UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚE ALE VIEȚII „ION IONESCU 
DE LA BRAD" IASI- Lider de parteneriat,  

2. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ 
A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI " DIN TIMIȘOARA-  
Partener 1, 

3. UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAȚI-  Partener 2. 
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 
Activitatea 1 - PROIECTAREA DE ACȚIUNI INOVATIVE ȘI 
IMPLEMENTAREA DE MĂSURI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 
PENTRU MINIM 300 DE PERSOANE DIN GT ELEVI (COD 4S100) ȘI 
MINIM 450 DE PERSOANE DIN GT STUDENȚI (COD 4S100) DIN 
MINIM 3 UNIVERSITĂȚI, ÎNDEOSEBI A PERSOANELOR DIN MEDIUL 
RURAL. 
SA 1.1 - Proiectarea executivă și metodologică a acțiunilor inovative 
de asistență și dezvoltarea resurselor de învățare/infrastructură 
educațională la 3 universități, pentru creșterea participării grupurilor 
defavorizate la învățământ superior, inclusiv a studenților 
netradiționali. 
SA 1.2 - Organizarea de acțiuni în 3 centre universitare pentru 
identificarea și evaluarea nevoilor de formare profesională specifice și 
selectarea și înscrierea în proiect a 450 de persoane din GT cod 4S100. 
Studenți și a  300 de persoane din GT cod 4S100.Elevi. 
SA.1.3 - Organizarea a 12 evenimente in 6 localități relevante din 3 
regiuni cu metode inovative pentru promovovarea invățămantului 
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superior la nivelul grupurilor defavorizate: mese rotunde, seminarii, 
conferințe, cu promovarea a minim o temă orizontală FSE la fiecare 
eveniment: Egalitatea de șanse și tratament; Dezvoltarea durabilă, 
Schimbări demografice. 
SA.1.4 - Proiectarea executivă și operaționalizarea unor măsuri 
integrate de actualizarea resurselor de învățare (organizare 
comunitate virtuală, mobilități interuniversitare) și pachete de servicii 
specializate de asistență educațională și sprijin financiar pentru 
studenți la programe de licență, cu acordarea de subvenții, burse, 
premii. 
SA 1.5 - Dezvoltarea și furnizarea, inclusiv prin servicii externalizate, a 
2 oferte/programe de consiliere și informare profesională pentru 750 
de persoane din GT (elevi și studenți) și antreprenoriat inovativ cu 
subvenții pentru 180 de studenți aflați în ultimele 3 semestre ale 
programului de studiu. Total = 750 de persoane beneficiare de 
programe de consiliere. 
SA 1.6 - Desfășurarea a 6 acțiuni de promovare a temelor secundare 
FSE în 3 univ. pentru îmbunătățirea accesibilității și utilizării TIC și a 
competențelor digitale la persoane din GT preponderent din medii 
defavorizate cu un program non-formal de dezvoltare a competențelor 
TIC/digitale la minim 180 de persoane din GT. 
SA 1.7 - Derularea unei campanii în mediul on-line cu privire la 
promovarea educației terțiare și a resurselor moderne de studiu în 
domeniul antreprenoratului // Platforma PROGRAM PILOT ON LINE 
„STUDENT ANTREPRENOR” 
Activitatea 2 - DEZVOLTAREA OFERTELOR EDUCAȚIONALE 
UNIVERSITARE LA 3 UNIVERSITĂȚI ACREDITATE PRIN 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CU CONȚINUTURI INOVATOARE A 6 PROGRAME DE 
LICENȚĂ CU PROPUNEREA UNUI PROGRAM ANTREPRENORIAL LA 
FIECARE PARTENER, ADECVAT PROGRAMULUI DE LICENȚĂ, 
CORELATE CU PIAȚA MUNCII PENTRU MINIM 450 DE STUDENȚI 
(COD 4S100), DIN CARE CEL PUȚIN 25 % DIN CATEGORIA DE 
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GRUPURI VULNERABILE/PERSOANE DEFAVORIZATE. 
SA 2.1 - Proiectarea metodologică și realizarea a 3 studii practice de 
analiză a pieței muncii din 3 regiuni de dezvoltare pentru identificarea 
și analiza sectoarelor cu potențial competitiv antreprenorial în 3 centre 
universitare. 
SA.2.2 - Analiza ofertelor de învățământ universitar existente la 
universități din 3 centre universitare și relevanța competențelor 
absolvenților/beneficiarilor pentru piața muncii și spiritul de 
antreprenorial SA.2.3 - Analiza nevoilor beneficiarilor (studenți și 
angajatori) pentru creșterea participării și angajabilității prin calificări 
și ocupații cu potențial antreprenorial in învățământul terțiar. 
SA 2.4 - Proiectarea executivă și dezvoltarea a 6 oferte educaționale 
de învățământ universitar pentru diversificarea ofertelor de studii 
licență din sectoarele economice/domenii identificate prin SNC și 
SNCDI și cu activități de mentorat pentru 180 de studenți sprijiniți din 
ultimul an de licență pentru creșterea angajabilității în domeniile 
identificate. 
SA 2.5 - Dezvoltarea de abordări inovatoare timp de 12 luni privind 
formarea de competențe socio-emoționale și educație non-formală 
antreprenorială prin mentorat pentru 150 de studenți în vederea 
creșterii angajabilității în domenii identificate prin SNC și SNCDI. 
SA 2.6 - Dezvoltarea a 3 acțiuni pentru inovarea socială prin cursuri 
atractive de formare/dezvoltare a competențelor digitale în vederea 
creșterii antreprenoriatului și angajabilității la 450 de studenți în 
domenii antreprenoriale identificate prin SNC și SNCDI, organizarea a 
3 concursuri privind inovarea socială, TIC, competențe digitale 
avansate SA  
2.7 - Propunerea, dezvoltarea și evaluarea unui program 
antreprenorial complementar la 3 universități cu obiective și tematici 
specifice specializărilor de licență dezvoltate cu metode inovative de 
tipul tutoriat-ului, coaching, simularea ocupațională, comunități on-line 
etc. 
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SA 2.8 - Activități de certificare a sprijinului acordat prin subvenții, 
burse, premii pentru minim 80 % din persoanele din Grupul Țintă cod 
4S100 studenți, din care minim 75 % din categoria rural și 
netradiționali. 
Activitatea 3 - DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI ȘI FURNIZAREA DE 
SERVICII SPECIALIZATE DE INFORMARE ȘI CONSILIERE 
ANTREPRENORIALĂ, INFORMARE ȘI ORIENTARE PRIN STAGII 
PRACTICE ȘI MOBILITĂȚI PRECUM ȘI DERULAREA DE CAMPANII DE 
CONȘTIENTIZARE PENTRU SPRIJINIREA ACCESULUI ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ADRESATE LA MINIM 300 DE ELEVI, 450 
DE STUDENȚI ȘI 90 DE PERSOANE DIN GRUPUL ȚINTĂ PERSONAL 
DIDACTIC DIN 3 UNIVERSITĂȚI ACREDITATE. 
SA 3.1 - Proiectarea și realizarea unui studiu de oportunitate în 18 
unități școlare ISCED-04/licee din 3 regiuni și analize locale pentru 
evaluarea nevoii reale de programe antreprenoriale și calificări de nivel 
6 SA 3.2 - Pregătirea operațională și administrativă la 3 universități de 
programe de „Burse student antreprenor” pentru studenți defavorizați, 
preponderent din mediul rural și netradiționali, mobilizarea și 
actualizarea resurselor materiale/infrastructurii specifice. 
SA 3.3 - Înscrierea participanților și întocmirea de dosare individuale 
pentru minim 180 de membri ai Grupului Țintă studenți, din care minim 
75 % netradiționali, din mediul rural, din medii defavorizate, 
aparținând unor grupuri vulnerabile 
SA 3.4 - Proiectarea și desfășurarea acțiunilor de informare și consiliere 
antreprenorială, informare și orientare pentru elevi și studenți precum 
și prin stagii practice corelate cu nevoile pieței muncii regionale/locale 
pentru studenți defavorizați, conform studiului de oportunitate. 
SA 3.5 - Elaborarea documentației interne și dezvoltarea programului 
de ”Burse student antreprenor” la 3 universități cu participarea la 
cursuri antreprenoriale complementare a minim 180 de studenți 
înscriși la cursuri de licență.  
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SA 3.6 - Dezvoltarea la parteneri de parteneriate între universități și 
medii publice și/sau private pentru susținerea programelor 
antreprenoriale și sustenabilitatea învățământului superior de licență 
/Parteneriatul PRIVAT TERȚIAR. Parteneriatul PUBLIC TERȚIAR 
Activitatea 4 - DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI DE FORMARE 
SPECIFICĂ ATESTATĂ PENTRU 90 DE PERSOANE DIN GRUPUL ȚINTĂ, 
COD 4S106, INCLUSIV PROGRAM DEZVOLTARE COMPETENȚE 
DIDACTICE ANTREPRENORIALE PRIN PROGRAME 
POSTUNIVERSITARE, DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
CONTINUĂM PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CONȚINUTURILOR 
EDUCAȚIONALE INOVATIVE ȘI A RESURSELOR DE ÎNVĂȚARE 
MODERNĂ ȘI FLEXIBILĂ, DIN MINIM 3 UNIVERSITĂȚI. 
SA 4.1 - Definirea metodologiei de aplicare unitară, transparentă și 
nediscriminatorie, a măsurilor de sprijin direct pentru 90 de persoane 
din Grupul Țintă, incluzând și procedurile de organizare concursuri de 
proiecte educaționale cu actori privați, cu actualizarea resurselor și a 
materialelor necesare derulării cursurilor/stagiilor practice. 
SA 4.2 - Evaluarea mixtă a nevoii de perfecționare specifică la 90 de 
persoane din Grupul Țintă, prin 30 de schimburi de experiență cu 
agenți economici/angajatori și selectarea persoanelor din Grupul Țintă 
specific. 
SA 4.3 - Proiectarea și desfășurarea de programe de dezvoltare a 
competentelor didactice pentru 90 de membri ai GT cu minim 3 
programe focalizate pe resurse educaționale flexibile si conținuturi 
inovative (de ex., medii noi de învățare, proiecte, cursuri 
complementare, monitorizarea si dezvoltare de competențe 
antreprenoriale la studenți, coaching, dezvoltarea competențelor 
emoționale etc. 
SA 4.4 - Organizarea de acțiuni, stagii practice și mobilități pentru 90 
de persoane din Grupul Țintă cod 4S98 în vederea elaborării de 
programe educaționale terțiare antreprenoriale corelate cu nevoile de 
pe piața muncii și în domenii identificate prin SNC și SNCDI, cu 
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promovarea obiectivelor orizontale FSE - Egalitate de șanse și 
tratament, Dezvoltare durabilă, Schimbări demografice. 
SA 4.5 - Proiectarea, elaborarea și operaționalizarea de Curriculum 
complementar la programe antreprenoriale universitare pentru 
obiective, tematici și metode adecvate domeniilor de licență vizate cu 
implicarea unor actori non-universitari cu promovarea temelor 
secundare FSE: inovarea socială, îmbunătățirea accesibilității, a 
utilizării și a calității TIC. 
ACTIVITATEA 5. PROIECTAREA, ELABORAREA ȘI 
OPERAȚIONALIZAREA DE CURRICULUM COMPLEMENTAR LA 
PROGRAME ANTREPRENORIALE UNIVERSITARE PENTRU OBIECTIVE, 
TEMATICI ȘI METODE ADECVATE DOMENIILOR DE LICENȚĂ VIZATE 
CU IMPLICAREA UNOR ACTORI NON-UNIVERSITARI SI PROMOVAREA 
TEMELOR SECUNDARE FSE: INOVAREA SOCIALĂ, ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ACCESIBILITĂȚII, A UTILIZĂRII ȘI A CALITĂȚII TIC. 
SA.5.1 - Proiectarea, elaborarea și operaționalizarea de Curriculum 
complementar la programe antreprenoriale universitare pentru 
obiective, tematici și metode adecvate domeniilor de licență vizate cu 
implicarea unor actori non-universitari cu promovarea temelor 
secundare FSE: inovarea socială, îmbunătățirea accesibilității, a 
utilizării și a calității TIC. SA 5.2 - Prezentarea angajatorilor în vederea 
obţinerii de feedback din partea acestora pentru adaptarea ofertei 
educaţionale, oferte de job-uri, internship-uri, stagii de practică 
SA 5.3 - Planuri de menținere a minim 3 ani a programelor de studiu 
dezvoltate prin proiect; susținerea ofertei educaționale prin micro-
politici instituționale la cele 3 universități - programe anuale de burse, 
subvenții, ajutoare pentru studenții din grupuri defavorizate. 
SA 5.4 - Organizarea măsurilor de transferabilitate la nivel local și 
regional a rezultatelor relevante: întâlniri tematice periodice bi-anuale, 
inclusiv post-implementare, la parteneri cu reprezentanți ai mediului 
privat. 
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SA 5.5 -Organizarea unor măsuri de menținere timp de 3 ani a 
parteneriatelor cu piața muncii prin resurse instituționale la universități 
din proiect (parteneriatele „PRIVAT_TERTIAR”; „PUBLIC_TERTIAR”, 
„ANTREPRE_CONSULT”). 
Activitatea 6 - ACTIVITATEA TRANSVERSALĂ DE MANAGEMENT ȘI 
INFORMARE/PUBLICITATEA PROIECTULUI.  
SA 6.1 - Activităţi de management referitoare la raportare către 
finanțator  
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I.Curriculum laudis! (Precizări conceptuale) 

 

I.1. Etimologie şi scurt istoric al conceptului de curriculum1 
 

 Curriculumul este un concept cheie al pedagogiei contemporane (J.C. 
van Bruggen) şi provine din latinescul curriculum (singular), curricula 
(plural), care înseamnă cursă, alergare. 
 Prin studiul intitulat „Copilul  şi curriculumul” (1902), pedagogul şi 
filosoful american J. Dewey marchează un moment important în 
consacrarea termenului. Gândind o adevărată revoluţie copernicană în 
plan educaţional, curriculumul este centrat pe copil, astfel încât acesta 
„devine soarele în jurul căruia gravitează dispozitivele pedagogiei; el 
este centrul în jurul căruia acestea se organizează”. 2 Deoarece şcoala 
este ruptă de viaţă, copilul nu poate folosi în şcoală experienţa pe care 
a acumulat-o în afara ei. Pe de altă parte, el nu poate valorifica în 
activitatea zilnică ceea ce a învăţat la şcoală (ib., p. 123). 
 Prin lucrarea intitulată The Curriculum (1918), se pare că F. Bobbitt 
a fost „primul care a propus o metodă formalizată pentru a formula 
obiectivele”.3 Punctul de plecare îl constituiau obiectivele. Curriculumul 
cuprindea întreaga gamă de experienţe directe şi indirecte, conştient 
proiectate de şcoală pentru a completa şi perfecţiona aptitudinile 
elevilor. 
 R.W. Tyler a realizat prima formulare modernă a teoriei 
curriculumului. În conturarea curriculumului Tyler pleacă de la patru 
probleme fundamentale: 

1. ce obiective educaţionale trebuie să urmărească şcoala? 

 
1 O sinteză după Stanciu M. (2018). Teoria și metodologia curriculumului, Ed. ”Ion 

Ionescu de la Brad”, Iași. 
2 Dewey J., 1977, Trei scrieri despre educaţie, EDP Bucureşti. 
3 De De Landsheere G. şi V. (1979). Definirea obiectivelor educaţiei, EDP, Bucureşti 

(Définir les objectif de l' éducation, 6-e édition, PUF, Paris, 1989). 
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2. care sunt experienţele educative susceptibile să permită 
atingerea obiectivelor? 

3. cum pot fi aceste experienţe efectiv suscitate? 
4. cum se poate şti dacă obiectivele au fost atinse? 

I.2. Definiţii ale conceptului de curriculum 
 

 În sens larg, curriculumul se defineşte ca un ansamblu de „procese 
decizionale, manageriale sau de monitorizare care preced, însoţesc şi 
urmează proiectarea, elaborarea, implementarea, evaluarea şi 
revizuirea permanentă şi dinamică a setului de învăţare oferite în 
şcoală.”4(subl. n.,M.S.) În sens restrâns, curriculumul desemnează 
„sistemul documentelor de tip reglator sau de altă natură în cadrul 
cărora se consemnează experienţele de învăţare recomandate prin 
şcoală elevilor.” (ib.)  

I.3.Concepţii despre curriculum 
 
Învăţarea sistematică a disciplinelor şcolare 

 Este concepţia cea mai des întâlnită, inclusiv în literatura 
românească, prin care se are în vedere parcurgerea sistematică a unor 
cursuri (discipline) pe care şcoala le oferă elevilor/studenților. 
  

Curriculum centrat pe elev/student 
 Această perspectivă a fost deschisă de către J. Dewey şi se subliniază 
rolul şcolii în organizarea experienţei elevilor.5 Curriculumul oferit 

 
4 Crişan Al.,coord. (1998). Curriculum şi dezvoltare curriculară în contextual reformei 

învăţământului. Politici curriculare de perspectivă, MEN, Consiliul Naţional pentru 
Curriculum, Bucureşti. 

5 The International Encyclopedia of Educational Research and Studies (Pergamon 
Press, London, 1985) defineşte curriculumul ca un ansamblu care acoperă  
“experienţele instrucţionale ale elevilor” (p.1145), “toate experienţele pe care un 
elev le are sub îndrumarea şcolii”(1169). Encyclopedia of Educational Research 
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trebuie să fie relevant, „să fie generator sau facilitator de experienţe 
de viaţă, de construire a sensului în care fiecare îşi găseşte drumul 
dezvoltării sale acţionând asupra mediului înconjurător şi asupra lui 
însuşi, în funcţie de ceea ce el este.”(De Landsheere V., op. cit., p. 4)  

 
Curriculum focalizat asupra comprehensiunii şi ameliorării societăţii  

 Output-ul educaţional (personalitatea formată) tinde spre o 
integrare rapidă, eficientă şi creatoare în câmpul social. Calitatea 
procesului de integrare socială constituie un indicator sintetic – greu 
de măsurat – al eficienţei procesului de predare-învăţare. Prin 
intermediul experienţei interiorizate, tânărul îşi va forma acele 
structuri, procese, funcţii şi capacităţi care-i vor permite adaptarea la 
cerinţele vieţii sociale. 

 
Centrat pe procesul de elaborare (curriculum development) 

 Curriculum development este considerat de către J.- C. Forquin ca 
o adevărată tehnologie a inovării, care are drept scop adaptarea 
instituţiilor, programelor şi practicilor învăţământului la nevoile sau 
cererile unei societăţi dinamice6.  
        
Paradigma sistemico-holistică asupra curriculumului 

Conceptul de paradigmă a fost consacrat de către Th. Kuhn (1962), 
cu aplicabilitate în multe domenii ale cunoașteii. „o paradigmă este ceea 
ce împărtăşesc membrii unei comunităţi ştiinţifice şi, reciproc, o 
comunitate ştiinţifică este compusă din oamenii care împărtăşesc o 
paradigmă”7. Trăim într-o lume multiparadigmatică, paradigmele fiind 
în opinia noastră „alegeri strategice” care ghidează demersul 

 
(1960) defineşte curriculumul drept “totalitatea experienţelor pe care elevul le are 
sub îndrumarea şcolii”. 

6 Forquin J.-C. (1989). École et culture. Le point de vue des socioloques britaniques, 
Édition Universitaires, De Boeck Université, Bruxelles. 

7 Kuhn Th. (2008).  Structura revoluțiilor științifice, Ed. Humanitas, București. 
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educațional eficient, în concordanță cu valorile societății de tip 
postmodern. 

Edgar Morin va da o altă definiție conceptului de paradigmă, 
considerând-o ca „un tip de relație logică” între un anumit număr de 
noțiuni sau categorii 8. O paradigmă „privilegiază anumite relații logice 
în detrimentul altora” (ib.) 

Profesorul canadian  John P. Miller a publicat în 1988 lucrarea 
The Holistic Curriculum şi a înfiinţat   Holistic Education Review. 
Această abordare are în vedere pregătirea individului nu numai din 
punct de vedere intelectual, ci şi emoţional, social, fizic, estetic şi 
spiritual, care să-i permită celui educat să faţă economiei globale 9. 
 Alţi autori (dintre care-i amintim pe Tyler, D’Hainaut, Văideanu şi 
Rassekh, V. De Landsheere) au în vedere multitudinea componentelor 
proceselor de învăţământ, articularea lor din perspectiva realizării 
finalităţilor educaţionale. Teoria curriculumului – se subliniază într-o 
lucrare publicată de UNESCO – „ia în considerare procesul educativ, 
evenimentele ce se petrec în clasă”, „ea acordă o atenţie particulară 
învăţării şi punerii în valoare a interacţiunilor între componentele 
acestui proces: obiective, conţinuturi, metode de învăţare, metode şi 
tehnici de evaluare” (Rassekh, Văideanu, 1987)10. 
 Obiectivele educaţionale constituie punctul de plecare ce 
declanşează o adevărată reacţie de tip circular în cadrul curriculumului: 
în funcţie de obiectivele procesului de predare-învăţare se selectează 
şi organizează conţinuturile, se aleg strategiile didactice, se 
proiectează formele de organizare, metodele şi tehnicile de 
evaluare. Evaluarea constituie componenta şi funcţia procesului de 
învăţământ care închide această reacţie circulară şi ne dă măsura 

 
8 Morin E. (1990). Introduction à la pensée complexe, ESF éditeur, Paris. 
9 Miller J.P. (2005). Introduction: Holistic learning. In: J. P. Miller, S. Karsten, D. 

Denton, D. Orr, & I. C. Kates (Eds.), Holistic learning and spirituality in education: 
Breaking new ground (pp. 1-6). Albany, State University of New York Press. 

10 Rassekh S., Văideanu G. (1987). Les contenus de l'éducation, UNESCO, Paris. 
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eficienţei procesului. Nu se pierde din vedere educatul cu nevoile şi 
interesele sale (vezi fig. 1). 
 În perspectivă curriculară, procesul de învăţământ îşi evidenţiază 
clar caracterul dinamic.  

 
Figura 1. Abordarea sistemico-holistică a curriculumului 
Adaptare după G. Văideanu, 1988, Educaţia la frontiera dintre 

milenii, Ed. Politică, Bucureşti 

II. Exemple de bune practici privind reforma curriculumului 
universitar 

România a devenit membru al Procesului Bologna în 1999, prin 
semnarea Declarației de la Bologna, angajându-se astfel să includă 
obiectivele stabilite în prioritățile învățământului superior românesc. 
Procesul Bologna a condus la crearea Spațiului European al 
Învățământului Superior care include 48 de state membre. Procesul 
Bologna a însemnat pentru toate statele participante reforme profunde 
ale învăţământului superior, marcate prin schimbări de legislaţie şi 
reconsiderarea principiilor de bază ale procesului educaţional pentru o 
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societate bazată pe cunoaştere.  Uniunea Europeană (2012)11 
recomandă să facem din educația antreprenorială o experiență 
practică. Dăm câteva exemple de experiențe antreprenoriale practice 
în cadrul curriculumului universitar: 

 realizarea unei activități pe bază de proiect – în cazul în care 
există un proces clar de generare de idei și un produs final 
specific; 

 oferirea unei provocări practice – proiecte stabilite de către 
întreprinderi sau de către comunitate pentru a aborda o 
problemă cu care se confruntă la locul de muncă; 

 participarea la o provocare a comunității – utilizarea de idei 
inovatoare pentru a dezvolta soluții în vederea rezolvării 
problemelor locale sau comunitare; 

 crearea de mini-companii (companii junior) – existența unei idei 
de afacere sau a unei întreprinderi sociale, precum și înființarea 
și gestionarea acesteia pentru o anumită perioadă de timp; 

 micro-finanțare a inițiativelor studențești – idei concrete și 
proiecte finanțate în colectiv pentru realizarea de profit și/sau a 
unui impact social. 

 Kourilsky (1995) plasează componentele curriculumului în trei 
grupuri: recunoașterea oportunităților, repartizarea și angajarea 
resurselor și crearea unei organizații de afaceri operaționale.12 
 Gottleib și Ross (1997)13 afirmă că Bhide și Hart se concentrează la 
Harvard Business School pe trei concepte principale în cursurile lor 

 
11 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 

și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Regândirea educației: 
investiții în competențe pentru rezultate socio-economice mai bune, 
COM/2012/0669 final. 

12 Kourilsky, M.L. (1995). Entrepreneurship Education: Opportunity in Search of 
Curriculum, Center for Entrepreneurial Leadership, Ewing Marion Kauffman 
Foundation, Kansas City, MO. 

13 Gottleib, E. and Ross, J.A. (1997). “Made not born: HBS courses and 
entrepreneurial management”, Harvard Business School Bulletin, Vol. 73 
February, pp. 41-5. 
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antreprenoriale: evaluarea oportunităților, asigurarea de resurse și 
creșterea și susținerea întreprinderii. De asemenea, Roach (1999)14 
enumeră următoarele obiective pentru cursul ei de antreprenoriat la 
North Georgia Technical Institute; 1) cunoștințe privind caracteristicile 
unui antreprenor; 2) capacitatea de a recunoaște oportunitățile de 
afaceri; 3) abilități și cunoștințe de bază pentru a crea un plan de 
fezabilitate eficient pentru o afacere; 4) capacitatea de a identifica 
diferitele strategii de intrare în afaceri disponibile antreprenorilor; și 5) 
înțelegerea abilităților necesare și a mijloacelor disponibile pentru 
colectarea informațiilor de piață necesare pentru a evalua fezabilitatea 
unui nou concept de afaceri. 
 Ideea de predare a educației antreprenoriale a fost discutată 
pentru prima dată în Japonia la Universitatea Kobe de către Shigeru 
Fijii în 1938 și de atunci a câștigat recunoaștere în universitățile și 
colegiile americane și în alte părți ale lumii, cu cursuri organizate 
pentru aceasta (Klotz, et al., 2014)15; (Isaacs, et al., 2007)16; (Cheung 
și APC Chan, 2011)17. 

Primul curs absolvent în antreprenoriat a fost oferit la Universitatea 
Harvard în 1948 (Katz, 2003)18 de profesorul Miles Mace. La scurt 

 
14 Roach, K. (1999), Entrepreneurial Education Planning for Success Syllabus, 

North Georgia Technical Institute, Clarkesville, GA. 
15 A.C. Klotz, K. M. Hmieleski, B. H. Bradley, and L. W. Busenitz (2014). “New Venture 

Teams A Review of the Literature and Roadmap for Future Research," Journal of 
Management, 2014, Vol. 40, pp. 226- 255. 

16 Isaacs, E., Visser, K. Friedrich, J. C. and Brijlal, P.(2007). “Entrepreneurship 
education and training at the further education and training (FET) level in South 
Africa,” South African Journal of Education, 2007, Vol. 27, pp. 613 - 629. 

17 Cheung, E. and Chan, A.P.C (2011). “Evaluation Model for Assessing the Suitability 
of Public-Private Partnership Projects,” Journal of Management in Engineering, 2011, 
Vol. 27(2), pp. 80-89. (Online). Available from: 
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfview er?vid=12&sid=06d02a0d-
7103-438e-ab19- aa4e078f7ba3%40sessionmgr10&hid=23.  

18 Katz, J.A. (2003). “The Chronology and Intellectual Trajectory of American 
Entrepreneurship Education 1876-1999”, Journal of Business Venturing, Vol. 18, 
No. 2, Elsevier, pp. 283-300. Katz, J.A. (2004), Survey of Endowed Positions in 
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timp, legendarul Harvard Business School, Profesorul Georges Doriot 
a creat conceptul de capital de risc. Astăzi, cursurile de antreprenoriat 
sunt oferite la majoritatea universităților din Statele Unite 
State. Cererea a fost condusă de studenții înșiși, care sunt dornici să 
urmeze cursuri, de la planificarea afacerii și începerea până la 
finanțarea antreprenorială și managementul tehnologiei. 

În Europa, antreprenoriatul a început să intre în mod substanțial 
în curriculum în ultimii zece ani, deși au început o mână de instituții 
mai devreme (Twaalfhoven și Wilson, 2004)19. 

La 29 ianuarie 2001, guvernul federal australian a lansat declarația 
sa mult așteptată privind inovațiile – ”Backing Australia’s Ability” , care 
oferea 2,9 miliarde de dolari pentru a promova inovația în Australia 
într-un interval de cinci ani. Universitatea din Tasmania introducea un 
nou program de antreprenoriat în anul 2002 (Jones & English, 2004) 
20. 

Universitățile trebuie să-și regândească curriculumul 
antreprenorial, care să ofere structuri multiple și flexibile de inițiere și 
dezvoltare a competențelor antreprenoriale, în concordanță cu 
schimbările socio-economice și social politice, asfel încât universitățile 
să reprezinte un avanpost al pregătării în acest domeniu. 

III. Centrarea pe formare de competente 
  

III.1. Scurt istoric al conceptului de competență 
Abordarea centrată pe competenţe (APC) s-a născut în domeniul 

profesional, ca o reacţie faţă de organizarea de tip taylorist a muncii. 

 
Entrepreneurship and Related Fields in the United States, Ewing Marion Kauffman 
Foundation, Kansas City, MO. 

19 Twaalfhoven, B. and K. Wilson (2004). “Breeding More Gazelles: The Role of 
European Universities”, EFER, October. 

20Jones, Colin & English , Jack (2004). A Contemporary Approach to 
Entrepreneurship Education, Education and Training · October 2004, DOI: 
10.1108/00400910410569533.  
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Reflexul taylorismului în planul ştiinţelor socio-umane a reprezentat-o 
bevaviorismul. Taylorismul şi behaviorismul „încearcă să reducă 
complexitatatea decupând obiectele de studiu în elementele cele mai 
simple şi în secvenţe mai scurte şi observabile (Delory & De Ketele , 
2000, p.4). 21 

Logica competenţelor a invadat câmpul educaţiei de aproape 
două decenii şi se înscrie în mişcarea critică a concepţiei dominante 
conform căreia « educaţia / formarea urmăreşte în principal 
transmiterea unor cunoştinţe colective formalizate. » (Bronckart & 
Dolz, 2002). 22  

Teoretizările legate de competențe se circumscriu dezbaterilor 
legate de trecerea de la cunoștințe la acțiune (J.-M. Barbier , 1996; 
Ph. Perrenoud, 1997, 2002; S. Johsua, 2002; M. Crahay, 2006). G. Le 
Boterf (1994) vorbește despre „alchimia cunoștințelor în situație”(care 
rămâne, în mare măsură o terra incognito), Perrenoud (2002) evocă 
„fizica cunoștințelor”23. 

III.2. Viziuni despre competență 

III.2.1. Guy Le Boterf-competențe individuale și colective  
Guy Le Boterf este un mare expert francez în domeniul resurselor 

umane, al managementului și al formării, ocupând diferite funcții în 
Franța, precum și pe plan internațional.  

 
21 Delory, C.& De Ketele, J.-M. (2000). Quel héritage pédagogique pour le nouveau 

millénaire ? Forum des  pédagogies, Janvier 2000.  
22 Bronckart, J.-P. & Dolz,J. (2002). La notion de compétence : quelle pertinence 

pour l'étude de l'apprentissage des actions langagières ? In Dolz, J. & Ollagnier E. 
(Éds.). L'énigme de la compétence en éducation. Bruxelles: De Boeck Université. 

23 Monchatre, S. (2008). L` “approche par compétence”, technologie de rationalisation 
pédagogique. Le cas de la formation professionnelle au Québec, Note de recherche, 
CIRST. 
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Apariția conceptului de competență are două mari explicații (Le 
Boterf, 2015, p. 18-20):24 

 Din punctul de vedere al relațiilor profesionale, 
conceptul de competență a câștigat importanță începând cu anii 1970 
(în detrimentul noțiunii de calificare), plecând de la dezbaterile privind 
partenerii sociali. Conceptul capată o importanță crescută în deceniul 
1980, pentru a culmina cu anii 1990. Competențele individuale au fost 
răspunsul în fața noilor exigențe de competitivitate și al complexității 
crescânde a situațiilor profesionale. 

 Din punctul de vedere al conținutului său, noțiunea de 
competență a evoluat. Aceste modificări au explicații obiective: noile 
provocări ale competitivității (op. cit.); dezvoltarea sectorului terțiar al 
economiei (op. cit.); dezvoltarea unei economii a cunoașterii (op. cit.); 
provocările evoluției demografice (op. cit.); interesul crescând al 
indivizilor pentru a-și dezvolta un portofoliu tot mai mare de 
competențe (op. cit.); limitele demersurilor de gestiune individuală a 
competențelor (op. cit.).  

Care este conceptul de competență de care au nevoie 
întreprinderile și organizațiile? Se întreabă Le Boterf nu retoric! 
Răspunsul la această întrebare se circumscrie pe trei direcții principale: 

1. Un concept care să fie în acord cu evoluția contextelor și 
situațiilor de muncă. Spre deosebire de organizarea tayloristă, omul 
profesionist trebuie ”să navigheze în complexitate” , să facă față unor 
situații variate. Făcând analogia cu interpretarea unei partituri, fiecare 
interpret va avea propria sa viziune interpretativă (adică ”propria sa 
practică profesională”).  Explicația sintagmei ”a fi competent” va foarte 
diferită într-un context taylorist (a executa o operație prescrisă) și un 
context care caracterizează organizarea ”meseriei complete” 
(inițiative, inovații, a coopera pentru a face față unor situații complexe)  

 
24 Le Boterf, G. (2015, septiẻme édition). Construire les compétences individuelles et 

collectives. Paris: Groupe Eyrolles.  
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2. Un concept aflat în coerență cu raționamentul în termeni de 
proces și nu în termeni de listă de competențe. ”A fi competent” 
semnifică ” a fi capabil de a acționa și de a reuși cu pertinență și 
competență într-o situație de muncă”, adică de a pune în acțiune o 
practică profesională pertinentă. Pe de altă parte, ”a avea competențe” 
înseamnă a avea resursele necesare pentru a acționa ca o persoană 
competentă.  

3. Schema operatorie este ”reprezentarea simplificată a unei 
acțiuni sau a unei serii de acțiuni” (Ph. Perrenoud, 2000 ), 25 o 
structură generală a unei acțiuni (J. Piaget, 1972), ”o organizare 
invariantă a activității pentru o clasă de situații date” (G. Vergnaud, 
1999)(apud Le Boterf). Conținutul unei scheme se apropie de ceea ce 
P. Bourdieu numea ”habitus” (1972). 

 
Figura 2. A fi competent: cursorul unei definiții , Le Boterf 

Competența profesională a unui individ nu se limitează la resursele 
de care dispune, ci depinde de capacitatea sa de a combina și mobiliza 
pertinent într-un context particular. Și tot prin raportare la o anologie 
muzicală, Le Boterf consideră că partitura reprezintă competența 
cerută, iar interpretarea partiturii este tocmai competența reală a 
individului. Compozitorul creează, interpretul recreează. 

 
25 Perrenoud, Ph. (2000). De la pratique réflexive au travail sur habitus. Recherche et 

Formation, nr. 36. 
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4. Conceptul de competență distinge diferite tipuri de resurse 
personale care trebuie mobilizate în practica profesională. Le Boterf 
face o desciere a acestor resurse variate: 

4.1. Cunoștințe 
a) Cunoștințele teoretice, care permit înțelegerea unui 

fenomen, a unui obiect, a unei situații, a unui proces 
(concepte, cunoștințe disciplinare). 

b) Cunoștințele legate de mediul profesional , care țin de 
contextul în care profesionistul își desfășoară activitatea 
(echipamente, sisteme de gestiune, reguli și tipuri de 
management, cultură organizațională, coduri sociale, 
caracteristici ale clienților, produsele și serviciile. 

c) Cunoștințele procedurale , care descriu cum trebuie 
procedat într-o anume situație profesională, au în vedere o 
acțiune de realizat. 

4.2. Priceperi (Savoir-faire) 
a) Priceperile instrumentale sau tehnice sunt constituite din 

demersuri, metode, instrumente pe care un profesionist 
trebuie să le stăpânescă și să le pună în practică. 

b) Priceperile relaționale au în vedere modurile de 
interrelaționare cu interlocutorii. 

c) Priceperile empirice provin din acțiune, din experiența 
practică și pot conduce la o  virtuozitate sau la excelența 
apropiată inocenței (deoarece virtuosul nu poate descrie 
adesea virtuozitatea sa).  

d) Priceperile cognitive corespund ”operațiilor intelectuale 
necesare formulării, analizei și rezolvării de probleme, 
conceperii și realizării de proiecte, luării deciziei, creației sau 
inovării” (p.95). Ele conduc la informații noi, plecând de la 
cele inițiale. Printre principalele demersuri de inferență sunt 
amintite: inducția, abstracția reflexivă, deducția, deducția 



35 
 

prin entimemă (din antecedent și consecvent), abducția, 
metafora și analogia.   

4.3. Resursele emoționale permit ”reducerea câmpului 
alternativelor și, deci, de  lua decizia într-un timp mai scurt” 
Aceste semnale emoționale mai sunt numite ”markeri somatici” 
(Antonio A.R. Damasio, 1995). 

4.4. Aptitudinile sau calitățile personale sunt mai greu de exprimat 
și de descris. Descrierea lor va permite traducerea în contexte 
particulare, de a identifica ”calitățile contextualizate”.  

5. Conceptul de competență ține cont de dubla dimensiune 
individuală și colectivă a unei competențe. Competențele se referă 
întotdeauna la persoane. Dar, o persoană trebuie să-și mobilizeze nu 
numai propriile resurse, ci și pe cele din mediul său de viață: rețele 
profesionale și de documentare, bănci de date, manuale de 
proceduri... (p.100). Multe profesii implică o muncă de echipă și, de 
aceea, ”răspunsul competent trebuie să fie un răspuns de rețea și nu 
numai un răspuns individual.” (activitatea controlorilor de trafic, 
depistarea cancerului la sân, intervenția chirurgicală, etc. 

Competența colectivă reprezintă o stare emergentă, un efect  de 
compoziție. Ea rezultă ”din calitatea cooperării între conștiințele 
individuale.”  

Le Boterf distinge trei tipuri de cooperare :  
a) Cooperarea impusă de o organizare ierarhică (Ford, Taylor); 
b) Cooperarea interactivă , rezultat al voinței de a împărtăși 

informații și întemeiată pe conștiința limitelor în realizarea 
izolată a sarcinilor; 

c) Cooperarea întemeiată pe capacitatea actorilor de a avea 
inițiative de cooperare și de gestionare a calității interfețelor. 

Regula de aur care să conducă la progres în domeniul cooperării: 
a asigura o coerență puternică între câteva decizii de măsuri 
simple. 
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Din punct de vedere managerial, trebuie să avem în vedere o 
articulare a gestiunii competențelor individuale și a celor 
colective. Cele două axe sunt în interacțiune. Eficacitatea cooperării 
se sprijină în mare măsură pe bogăția competențelor individuale. La 
rândul lor, competențele individuale se îmbogățesc ca urmare a 
cooperării. 

6. Conceptul de competență trebuie gândit ca o construcție de 
combinare a resurselor și nu una de adăugare a resurselor. 
Competența are o organizare în sistem: ”ea trebuie gândită în termeni 
de conexiuni și nu de dijuncție, de divizare (morcellement), de 
fragmentare a ingredientelor.”  

7. Un concept care face apel la responsabilitatea împărtășită și 
care nu trebuie să conducă la a considera individul singur responsabil 
de construcția competențelor. Competența într-o situație profesională 
rezultă din trei factori: savoir-agir (a ști să combini și să mobilizezi 
propriile resurse); vouloir-agir (are în vedere motivația personală) și 
pouvoir-agir (care trimite la un context, la un anumit tip de 
mananagement, condiții sociale). 

8. Conceptul care face posibilă o evaluare a competențelor , care 
trebuie să fie una colegială și nu una a evaluării personalităților 
implicate. Trebuie să evaluăm, mai degrabă, manierele de a acționa, 
modurile de a munci. 

În acest proces de ”a acționa și a reuși cu competență”, două 
noțiuni sunt importante: cea de ”situație profesională” și cea de 
”ghidaj”. ”Situația profesională” este o activitate prescrisă a fi 
realizată pe baza unor criterii (mai mult sau mai puțin deschise sau 
stricte). 

”Ghidajul” reprezintă ”ansamblul operațiilor de pilotaj pe care 
profesionistul le pune în aplicare pentru a alege și a pune în aplicare o 
practică pertinentă și pentru a construi și a mobiliza o combinatorie 
apropriată de resurse.” 
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În acest sens, Le Boterf va distinge patru tipuri de ghidaj: 
emoțional, cognitiv, conform regulilor profesionale și cel etic. 

a) Ghidajul emoțional are în vedere implicarea factorului 
emoțional în deciziile raționale ale individului.  

 
Figura 3. Procesul ”a acționa competent” , Le Boterf 

 
b) Ghidajul cognitiv se referă la raționamentele și operațiile 

intelectuale implicate într-o acțiune (reprezentări operatorii, 
operații intelectuale și modele de raționament).  

c) Ghidajul conform regulilor profesionale pe care un 
profesionist trebuie să le respecte.  

d) Ghidajul etic face apel la valorile care orientează deciziile, 
modurile de a acționa și mijloacele utilizate în acest efort. 

Concluziile legate de conceptul de competență au în vedere: 
 A raționa în termeni de ”profesionist competent”; 
 A distinge între ceea ce relevă resursele și ceea ce 

evidențiază practicile profesionale; 
 Priceperile (savoir-faire) nu se situează la același nivel cu 

cel al comportamentelor practice (savoir-agir). Primele sunt 
resurse pentru cele din urmă. 
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Cele trei dimensiuni ale unei competențe 
 A acționa competent implică, în viziunea lui Boterf, trei dimensiuni 
interdependente: 

a) Axa activității (a acțiunii contextualizate) Este vorba despre 
practicile profesionale care se desfășoară ținând cont de 
anumite standarde de performanță și acțiunile automate 
conștiente, care pot sprijini eficiența unei acțiunii. 

b) Axa resurselor disponibile are în vedere resursele personale, 
precum și cele disponibile în mediul său de viață. A fi competent 
înseamnă a ști să gestionezi toate aceste resurse. 

c) Axa reflexivității corespunde metacogniției, adică ”o întoarcere 
reflexivă a subiectului în același timp asupra practicilor sale și 
asupra resurselor pe care el le posedă și le utilizează.” Este axa 
conceptualizării acțiunii. 

 
Figura 4. Cele trei dimensiuni ale unei competențe,  

Le Boterf, 2015 
 Cele trei axe (a acțiunii, a resurselor și a reflexivității), în 

interdependența lor, pun în valoare competența unei persoane. 
Accentuarea doar a unei anumite dimensiuni poate avea efecte 
negative asupra competenței în ansamblu a unei persoane (Le Boterf, 
2015). 
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 III.2.2. Gérard Scallon 
Termenul de competență este polisemic. Gérard Scallon, 

sintetizând diferite contribuții teoretice, va prezenta elementele 
definitorii ale conceptului de competență :  « calitatea globală a 
persoanei ; integrarea într-o manieră personală (appropriée) a 
cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor ; un sistem de cunoștințe 
conceptuale și procedurale ; starea persoanei ; capacitatea de 
transfer; ansamblul integrat de abilități ; capacitate de acțiune, etc. » 
(Scallon, 2007) 26 

De asemenea, Scallon prezintă operațiile implicate în exercițiul 
unei competențe: 

a) Mobilizarea (savoir mobiliser)-pentru a face față unei provocări 
sau pentru a rezolva o problemă, individul face apel la resursele 
de care dispune la un moment dat; această operație este 
considerată în inima definiției competenței.  

b) Integrarea (savoir intégrer) va conduce la o interdependență a 
diferitelor elemente, care erau separate inițial (Roegiers, 2004).  

c) Transferul (savoir transférer) care poate fi definit ca o ”folosire 
a unor cunoștințe asimilate într-o situație nouă” (Legendre, 
1993). 

III.2.3. Havier Roegiers 
De Ketele (1996) definea competenţa ca un ansamblu ordonat de 

capacităţi care se exercită asupra unor conţinuturi într-o anumită 
categorie de situaţii pentru a rezolva problemele circumscrie acelui 
câmp situaţioanl (apud Roegiers , 2004)27. Această definiţie pune în 
evidenţă cele trei componente ale unei competenţe : conţinut, 
capacitate şi situaţie. 

 
 

26 Scallon, Ge. (2007). L`évaluation des apprentissages dans une approche par 
compétences. 2e édition (2004), Bruxelles : Éditions de Boeck Université. 
27 Roegiers, X. (2004). Une pédagogie de l`integration. Compétences et intégration 

des acquis dans  l`enseignement. 2e édition,  Bruxelles :De Boeck Université. 
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Competenţă = (capacităţi X conţinut) X situaţii  
                     = obiectiv specific X situaţii 

Învăţarea este  «în acelaşi timp un proces divergent, la nivelul 
capacităţilor, şi convergent, la nivelul  competenţelor.» (Roegiers, 
2004). Interdependenţa dintre o capacitate şi un conţinut va conduce 
la formularea unui obiectiv specific (ib.). 

Roegiers definește competența ca ”posibilitatea, pentru un 
individ, de a mobiliza într-o manieră interiorizată un ansamblu 
interiorizat de resurse în vederea rezolvării unei familii de situații-
problemă.”  

Caracteristicile unei competenţe sunt următoarele (ib.): 
a) implică un ansamblu de resurse; 
b) caracter finalizat ; 
c) legată de o familie de situaţii ; 
d) caracter adesea disciplinar ; 
e) poate fi evaluată.  

De asemenea, Roegiers face distincția între competențele de bază 
și competențele de perfecționare. O competență de bază este 
indispensabilă elevului/studentului în efortul de învățare la un anumit 
nivel, care legată de un context și de un moment al formării (p. 74). 
Competențele de perfecționare (de extensie) nu sunt strict 
indispensabile procesului de  continuare a învățării. APC dă sens 
procesului de învățare; face învățarea mai eficace și asigură 
fundament pentru învățările ulterioare. 

III.2.4. Philippe Perrenoud-competența: metafora 
mobilizării resurselor 

Definirea competenţelor poate fi realizată şi într-o manieră 
metaforică (a transferului de cunoştinţe sau cea a mobilizării resurselor 
subiectului la un moment dat) (Perrenoud, 2002)28.  

 
28 Perrenoud, Ph. (2002). D'une métaphore à l'autre : transférer ou mobiliser ses 

connaissances ? In Dolz J., Ollagnier E., Éds , op. cit. 
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Se vorbește de transferul cunoștințelor, uneori al învățărilor sau 
competențelor (Tardif, 1999)29. Metafora este amăgitoare pentru că 
ea este de ordin fizic și spațial. ”Ea evocă o cunoștință zămislită într-
un timp și într-un loc, care este apoi transportată într-un alt timp și 
într-un alt loc. ” (Perrenoud, 2002) 

Metafora mobilizării pune accentul pe activitatea subiectului, care 
implică « un ansamblu de operaţii mentale complexe, conectându-le 
unor situaţii, transformând mai degrabă cunoştinţele. » (ib.) Metafora 
mobilizării sugerează « o orchestrare, o coordonare a resurselor 
multiple şi eterogene » ale subiectului, o recombinare permanentă a 
acestor resurse (ib.) «Mobilizarea nu are nimic magic, este un efort al 
spiritului, care trece prin observații, ipoteze, inferențe, analogii, 
comparații și alte operații cognitive și metacognitive. » (ib.) 

Cu toate aceste avantaje ale metaforei mobilizării, rămân câteva 
probleme deschise. În primul rând, această ”alchimie rămâne încă în 
mare măsură o terra incognita.” (Le Boterf, 1994). Subiectul 
competent își mobilizează resursele în mod conștient și în timp util. 
Dar nu se dezvoltă ideea unei mobilizări polivalente (Perrenoud). 

III.2.5. Linda Allal-dimensiunile unei competențe 
 

Cercetătoarea de origine americană, Linda Allal constată că 
încercările de abordare a termenului de competență în plan 
educațional (Rey, 1996; Perrnoud, 1997) încep cu o distanțare față de 
semnificația atribuită termenului de competență lingvistică de către N. 
Chomsky (1957). Aceasta este un potențial biologic, inerent ființei 
umane, ea se constituie dintr-un ansamblu de reguli care-i permit 
individului să genereze o infinitate de produse de limbaj (performanțe) 
(Allal, 2002).30 

 
29 Tardif, J. (1999). Le transfert des apprentissages. Montréal : Les Éditions Logiques. 
30 Allal, L. (2002). Acquisition et évaluation des compétences en situation scolaire. In 

Dolz J., Ollagnier E., Éds , op. cit. 
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Autoarea aduce în discuție definiția termenului de competență de 
către Gillet (1991). În viziunea lui Gillet, o competență este « un sistem 
de cunoștințe, conceptuale și procedurale, organizate în scheme 
operatorii și care permit intenției unei familii de situații, identificarea 
unei sarcini-problemă și rezolvarea sa printr-o acțiune eficace. »(Gillet, 
1991, p. 69, apud op. cit.)  

 În opoziție cu noțiunea de competență, Gillet și colegii săi au pus 
noțiunea de capacitate, care are un caracter transversal, dincolo 
competențele unei discipline sau unei profesii: capacitatea de a trata 
informația, de a selecționa datele, de a distinge esențialul, de organiza 
un raționament (ib.).  

Analiza conceptuală a Lindei Allal are la bază două abordări: una 
a ”cogniției situate” (Brown, Collins & Duguid, 1991) și, pe de altă 
parte, domeniul și demersurile generale de rezolvare a problemelor 
(Perkins & Salomon, 1989) (op. cit.). Pe aceste fundamente, autoarea 
de la Geneva a propus următoarea definiție a noțiunii de competență: 
”o rețea integrată și funcțională constituită din componente cognitive, 
afective, sociale, senziomotorii [și metacognitive], susceptibile de a fi 
mobilizate în acțiuni finalizate față de o familie de situații”.  

Linda Allal a propus o reţea de componente (dimensiuni) care 
intervin într-o competenţă : cognitive, afective, sociale, senzorio-
motorii și metacognitive (Allal, 2002).  

Componentele unei competenţe 
Componente cognitive: 

 Cunoştinţe 
 Declarative- reguli, fapte, legi, principii (cunoştinţe) ; 
 Procedurale (priceperi- savoir-faire) ; 
 Condiţionale (contextuale), care permit subiectului să 

aleagă într-un anumit moment o anumită strategie, un 
anumit demers, de a se angaja într-o anumită acţiune (M.A. 
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Broyon, 2001). Aceste cunoştinţe sunt responsabile de 
transferul învăţării (Tardif, 1992).  

 Metacunoştinţe şi reglări metacognitive. 
Componente afective: 
Atitudini, motivaţii … 
Componente sociale : 
Interacţiuni, concertări… 
Componente senzorio-motorii : 
Coordonări gestuale… 

Tabelul 1. Dimensiunile competenţei, L. Alal, în Dolz J., 
Ollagnier E., Éds , op. cit.) 

Competența corespunde ”unui continuum constituit din diverse 
niveluri de complexitate și de eficacitate, mai degrabă decât de un 
palier de excelență care este sau nu este atins.” (op. cit.) 

O competenţă « se construieşte întotdeauna prin intermediul unei 
învăţări  <în situaţie>, ceea ce implică aproprierea nu numai a 
cunoştinţelor şi abilităţilor (savoir-faire), ci, de asemenea, a modurilor 
de interacţiune şi a instrumentelor valorizate în contextul problemei. » 
(Allal) Punerea în aplicare a unei competenţe este posibilă numai dacă 
cunoştinţele declarative,  procedurale (savoirs-faire) şi condiţionale 
sunt organizate, ierarhizate şi  integrate  într-o manieră sinergică în 
diverse situaţii practice. 

III.3. Încercări de clarificări conceptuale 
 Definirea conceptului de competenţă este o misiune dificilă, sunt 

autori care vorbesc , în acest caz, de un „concept vag” (Ruano-
Bordalan, 1998), un adevărat “Ali Baba conceptual” (Crahay, 2006) în 
care se regăsesc elemente disparate, căi contradictorii (Gérald Boutin, 
2004).  

C. Delory (2002, p. 23-24) propunea următoarea definiţie:« 
competenţa este un ansamblu integrat de cunoştinţe,deprinderi şi 
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atitudini care permite subiectului, în faţa unei categorii de situaţii, de 
a se adapta, de a rezolva probleme şi de a realiza proiecte. »  

Competența este o „totalitate complexă şi mişcătoare (mouvante), 
dar structurantă, operatorie...” (Malglaive, 1990). Competențele sunt 
„scheme operatorii”, care permit „identificarea unei sarcini-problemă 
şi rezolvarea sa printr-o acţiune eficace” (Gillet, 1991); „sinergia, 
orchestrarea resurselor cognitive şi afective diverse pentru a înfrunta 
un ansamblu de situaţii care prezintă analogii de 
structură.”(Perrenoud, 1996, apud Boudouin, 2002)31 

Conceptul de competenţă este polisemantic: juridic, metaforă, 
educaţie (Scallon, 2007, op. cit.). Se fac referiri la competency-based 
education (Anderson, Ball, Murphy şi alţii, 1977); competenţă 
minimală (Cohen şi Haney, 1980; De Landsheere, 1988); competenţe 
în formarea profesională (McGachie, 1991; Le Boterf, 1994). De Ketele 
(1993) şi Roegiers (2000) au elaborat conceptul de obiectiv terminal 
de integrare, care poate transcende mai multe competenţe (Scallon, 
2007, op. cit.). 
 

III.4. Competențele cheie 

III.4.1. Cadrul de referinţă european al competenţelor-cheie 
pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii 

 Consiliul european de la Lisabona (2000) a recunoscut că Europa 
are anumite dificultăți în a se adapta procesului de mondializare și a 
trece la o economie a cunoașterii. De aceea, a sugerat că este nesar 
să se adopte un cadru european al competențelor de bază pentru 
educația și formarea de-a lungul vieții. 

 
31 Boudouin, J.-M. (2002). La competence et le thème de l`activité: vers une nouvelle 

conceptualization didactique de la formation. In J. Dolz, E. Ollagnier (eds), op. cit. 
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Cadrul de referinţă european al competenţelor-cheie pentru 
învăţarea pe tot parcursul vieţii a fost definit şi adoptat în 2006.32 
Cadrul identifică opt competenţe-cheie şi teme transversale, ce 
combină cunoştinţe, competenţe şi atitudini considerate necesare 
pentru dezvoltarea şi împlinirea personală, pentru cetăţenia activă, 
incluziunea socială şi accesul pe piaţa muncii. 

Cele opt competențe-cheie sunt următoarele:  
 1. Comunicarea într-o limbă maternă : abilitatea de a exprima 

și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât 
în formă orală, cât și scrisă. 

 2. Comunicarea într-o limbă străină : ca mai sus, dar include și 
abilitățile de mediere (adică rezumarea, parafrazarea, 
interpretarea sau traducerea) și înțelegerea interculturală. 

 3. Competența matematică, științifică și tehnologică : buna 
stăpânire a aritmeticii, o înțelegere a lumii naturale și o abilitate 
de a pune în aplicare cunoștințele și tehnologia pentru a 
răspunde nevoilor umane percepute (precum medicina, 
transportul sau comunicarea). 

 4. Competența digitală : utilizarea cu încredere și în mod critic 
a tehnologiei informației și comunicațiilor pentru muncă, timp 
liber și comunicare. 

 5. A învăța să înveți : abilitatea de gestionare eficientă a propriei 
învățări, fie individual, fie în grupuri. 

 6. Competențe sociale și civice : abilitatea de a participa într-un 
mod eficient și constructiv la viața socială și de muncă și de a 
se implica în mod activ și democratic, mai ales în societățile din 
ce în ce mai variate. 

 
32 Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 

decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții 
(JO L 394, 30.12.2006, pp. 10-18), http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11090&from=RO. 
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 7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat : abilitatea de a pune 
ideile în practică prin creativitate, inovație și asumarea de 
riscuri, precum și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte. 

 8. Sensibilizare și exprimare culturală : abilitatea de a aprecia 
importanța exprimării creative a ideilor, experiențelor și 
emoțiilor într-o varietate de medii, precum muzica, literatura și 
artele vizuale și ale spectacolului. 

În 2009, U.E. a convenit asupra unui nou program strategic pentru 
cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale 
până în 2020.33 Acesta a înlocuit programul anterior ET 2010. 

III.4.2. ”A regândi educația-A investi în competențele pentru 
rezultate socioeconomice mai bune” 

 Acesta este titlul unui document al UE (2012)34, care face din 
educație și competențe un ”atu strategic determinant” al creșterii 
economice, al productivității, al inovării (UE, 2012, p.2). Principalele 
direcții strategice au în vedere:  dezvoltarea competențelor cheie 
necesare pentru secolul XXI (dezvoltarea competențelor transversale; 
dezvoltarea competențelor antreprenoriale; o cerere crescândă de 
competențe științifice și tehnice; formarea competențelor de bază; 
ameliorarea învățării limbilor străine;), îmbunătățirea calității 
competențelor profesionale; ameliorarea achizițiilor, evaluarea și 
recunoașterea proceselor de învățare; a exploata potențialul TIC și a 
resurselor educative libere care să sprijine învățarea eficientă. 

 
33 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”) (2009/C 
119/02). Cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 
2020). http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0016&from=RO. 

34 COM (2012) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, 
AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES 
RÉGIONS. Repenser l'éducation - Investir dans les compétences pour de meilleurs 
résultats socioéconomiques, Strasbourg, le 20.11.2012. 
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IV. Perspectiva interdisciplinară de modernizare a 
curriculumului universitar 

IV.1. Promovarea interdisciplinarităţii în învăţământ 
Tendinţa spre unitate în cunoaştere nu este nouă, rădăcinile ei pot 

fi căutate în chiar totalităţile nedifernţiate ale cunoaşterii prin 
intermediul miturilor. Pe măsură ce procesul de reflectare a lumii 
câştiga tot mai mult sub aspectul problematicii, al metodologiei, al 
gradelor de adevăr, eforturile de subliniere a unităţii s-au păstrat. 

Reputatul savant francez de origine română, Basarab Nicolescu 
punea misiunea universităţii sub semnul transdisciplinarităţii. 
Propunându-şi ca obiect major de cercetare, studiul universalului, 
universitatea "va putea deveni astfel un loc de învăţare a atitudinilor 
transculturale, transreligioase, transpolitice şi transnaţionale, a 
dialogului între arte şi ştiinţe, axa reunificării culturii ştiinţifice cu cea 
artistică. Universitatea renăscută va fi focarul unui nou tip de 
umanism."35  

IV.2. O încercare de sinteză a interdisciplinarităţii 
 

Încercând o sinteză a punctelor de vedere exprimate, am propus 
următoarea tipologie de abordare a conţinuturilor învăţământului:36 

(1) Perspectiva intradisciplinară trebuie să asigure coerenţa 
metodologică şi conceptuală a unei discipline sau a unui grup de 
discipline ştiinţifice. Ea se realizează, în principal, respectând logica 
ştiinţei respective, adaptată particularităţilor logicii didactice.  

(2) Perspectiva pluridisciplinară (tematică). În acest caz tema 
(temele) constituie obiectul de abordare din partea mai multor 
discipline, fiecare cu perspectivă, logică şi metode distincte. 
Perspectiva pluridisciplinară sau tematică  permite abordarea unei  

 
35 Nicolescu B. (1999). Transdisciplinaritatea, Ed. Polirom, Iaşi. 
36 Stanciu M. (1999). Reforma conţinuturilor învăţământului, Editura Polirom, Iaşi. 
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teme, a unei  situaţii sau a unei probleme de către  mai multe discipline 
autonome, fiecare având unghi propriu de abordare şi o metodologie 
distinctă. Perspectiva se foloseşte mai ale în învăţământul primar. J. 
Dewey a iniţiat pedagogia centrelor de interes, dezvoltată de către 
Decroly în Belgia, în predarea-învăţarea problemelor mediului. 

 (3) Perspectiva interdisciplinară trebuie să-l ajute pe elev în 
formarea unei imagini unitare a realităţii, să-şi însuşească o 
metodologie unitară de cercetare a realităţii şi să le dezvolte o gândire 
integratoare.Domeniile privilegiate sunt: teoria generală a sistemelor, 
teoria ansamblurilor, lingvistica, logica, epistemologia; aceasta 
deoarece ele pot oferi elevilor concepte şi principii generale care pot fi 
folosite (transferate) în diferite domenii ale cunoaşterii. 
Propunem în acest sens următoarele distincţii:37 

a) Corelaţii interdisciplinare, pe care le definim drept legături logice 
prilejuite de faptul că explicarea unui fenomen cere informaţii şi 
metode furnizate de alte discipline. Aceste obligaţii pot fi 
spontane (bazate pe cultura pluridisciplinară a educatorului) şi 
organizate (proiectate, sistematice). Ele sunt specifice şi în 
ciclurile superioare şi constituie un prim nivel al promovării 
interdisciplinarităţii în învăţământ. 

b) Interdisciplinaritatea conceptuală, în acest caz demersul fiind 
centrat pe o listă de concepte comune („noduri de coeziune“). 

c) Interdisciplinaritatea metodologică, unde accentul se pune pe 
transferul de metode de la o disciplină la alta (metoda analitico-
sintetică, de exemplu). 

d) Interdisciplinaritatea axiologică, urmărindu-se transferul unui 
sistem de valori de la o disciplină la alta, transformarea valorilor 
în modele atitudinale şi comportamentale.  

 
37 Ele au fost bine dezvoltate de L. Antonesei (2002). O introducere în pedagogie. 

Dimeniunile axiologice şi transdisciplinare ale educaţiei, Ed. Polirom, Iaşi.  
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e) Interdisciplinaritatea limitrofă (hibridarea) are la bază 
„specializarea la intersecţia a două sau mai multor discipline“38, 
conducând la apariţia unor noi discipline (biofizica, chimia fizică, 
biochimia, astrologia, antropologia moleculară, teoria 
cromozomică etc.). Inovaţia în ştiinţele sociale apare, cel mai 
adesea, la intersecţia dintre discipline. Aici are omul de ştiinţă 
şanse mai mari de a fi creativ (op. cit.). Considerăm că 
disciplinele opţionale la nivel de arie curriculară sunt exemple de 
hibridare. 

f) O formă superioară a interdisciplinarităţii o constituie 
interdisciplinaritatea de tip integrativ, care a condus la 
constituirea unor discipline precum cibernetica, teoria sistemelor, 
teoria informaţiei, semiotica, iar în interiorul acestora s-au 
elaborat anumite „concepte integrative“ (H. Margenau).  

(4) În ceea ce priveşte transdisciplinaritatea, considerăm că 
distincţiile făcute de L. D’Hainaut (1981) sunt corecte. Perspectiva 
transdisciplinară are drept punct de intrare nu materia, ci 
capacităţile  intelectuale, afective şi psihomotorii ale elevului. 

Demersuri 
Discipline 
A B C D E F G H 

A comunica (recepţie)         
A comunica (emisie)         
A reacţiona la mediul 
înconjurător 

        

A traduce         
A se adapta         
A prevedea         
A învăţa         

Tabelul 2. Perspectiva transdisciplinară, cf. Ib. 

 
38 Dogan M., Pahre R. (1993). Noile ştiinţe sociale. Interpenetrarea disciplinelor, Ed. 

Academiei Române. 
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Tabelul poate fi parcurs în mai multe moduri şi, de aceea, 

D’Hainaut distingea între transdisciplinaritatea orizontală (a pune în 
valoare demersul elevului în diferite situaţii oferite de discipline); 
transdisciplinaritatea verticală (a găsi în disciplinele considerate în mod 
independent ocaziile şi situaţiile în care să se exerseze diferitele 
demersuri propuse) şi transdisciplinaritatea tematică (a căuta ocazii 
alese cu grijă pentru a pune în valoare diferitele demersuri ale 
elevului). De asemenea, într-un studiu publicat în anul 1981, D’Hainaut 
vorbea şi de transdisciplinaritatea instrumentală (sau structurală). Prin 
intermediul acesteia trebuie să-i oferim elevului diferite instrumente, 
moduri de gândire şi de reflexie care au un câmp larg de aplicare. 

A practica transdisciplinaritatea înseamnă a te „plimba“ prin 
ştiinţe de-a latul, a-ţi forma o viziune polioculară, astfel încât să nu 
fie ocultată complexitatea realului (Edgar Morin). Basarab 
Nicolescu,39 un distins colaborator al lui Ştefan Lupaşcu, sublinia că 
transdisciplinaritatea se referă „aşa cum indică prefixul ‘trans’– la 
ceea ce se află în acelaşi timp şi între discipline, şi înăuntrul diverselor 
discipline, şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea sa este înţelegerea 
lumii prezente, unul din imperativele sale fiind unitatea cunoaşterii.“ 
(ib.)  

V. Formele educației și articularea lor 
Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi / sau 

influenţe educaţionale. Specialiştii le-au sistematizat distingând trei tipuri 
(moduri) de realizare a demersului paideutic: educaţie formală, 
nonformală şi informală. 

 V.1. Educația formală  
În ce priveşte educaţia formală, aceasta are loc într-un cadru 

instituţionalizat (grădiniţă, şcoală, universitate), special organizat în 

 
39 Nicolescu B. (1999). Transdisciplinaritatea, Ed. Polirom, Iaşi. 
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acest sens, cu un personal pregătit pentru a desfăşura procesul 
instructiv-educativ. Conţinuturile învăţării formale sunt înscrise în 
planurile şi programele şcolare, ele având un caracter obligatoriu.  

V.2. Educația nonformală 
Referitor la educaţia nonformală, analizele sunt mai dificile 

datorită încărcăturii predominant psihosociologice a termenului de 
formal. Acest termen „desemnează o realitate educaţională mai puţin 
formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formative” 
(Moise; Cozma, 1996, p. 270)40. În pedagogie, „educaţia nonformală” 
exprimă sensul vechii sintagme de educaţie extraşcolară. Ea a fost 
definită de către Ph. Coombs ca „întreaga activitate educativă organizată 
şi sistematică, realizată în afara cadrului formal al educaţiei, pentru a 
dispensa tipuri determinante de învăţare unor subgrupe specifice ale 
unei populaţii, în acelaşi timp, de adulţi şi de copii” (Coombs Ph.; Prosser 
R.C.; Ahmed M., 197341). Ea include, sublinia Coombs: pregătirea 
agricolă, procesul de alfabetizare, formarea profesională în afara şcolii, 
formarea tinerilor neşcolarizaţi, diferite programe de dezvoltare 
comunitară (educaţia în domeniul sănătăţii, nutriţiei etc.). Timpul 
extraşcolar a fost caracterizat drept „libertate sub control instituţional” 
(Roger Sue, apud DEEF, 1994, p. 630)42. 

Spre deosebire de educaţia formală, educaţia nonformală se 
caracterizează prin următoarele trăsături: are un caracter facultativ sau 
opţional; elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea 
acestor activităţi; nu se pun note, nu se face o evaluare riguroasă; 
permite punerea în valoare a atitudinilor şi intereselor copiilor şi tinerilor; 
permite o varietate de forme cu structuri flexibile; cunoaşte modalităţi 

 
40 Moise C., Cozma,T. (1996). Concepte didactice fundamentale, Editura Ankarom, 
Iaşi. 
41 apud  De Landsheere V. (1992). L`éducation et la formation, PUF, Paris,  p. 565. 
42 Champy, Philippe et Etévé, Christiane (dir.) (1994). Dictionnaire encyclopédique de 
l'éducation et de la formation (DEEF),  Édition Nathan, Paris. 
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diferite de finanţare; facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui 
demers pluri sau interdisciplinar; accentuează obiective de tip formativ-
educativ. 

 În ceea ce priveşte desfăşurarea educaţiei nonformale, L. 
Srinivasan (1985) distingea patru mari opţiuni metodologice generale: 
a) centrată pe conţinuturi (sănătate, planing familial, formare agricolă); 
centrată pe probleme (ale vieţii cotidiene); pentru conştientizare (în 
vederea cunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor individuale); d) 
educaţie umanistă (cultivarea unei imagini corecte despre sine, a 
încrederii în capacităţile de iniţiativă, de creaţie şi decizie). Conţinuturile 
educaţiei nonformale sunt extrem de variate, determinate de opţiunile 
metodologice, dar, mai ales, pentru a satisface nevoile şi interesele 
diferenţiate şi individualizate ale copiilor şi tinerilor. 

Deşi au constituit obiectul unor critici severe, modalităţile de educaţie 
nonformală rămân indispensabile pentru toate ţările. Organizarea şi 
desfăşurarea lor în viitor trebuie însă să se bazeze pe cunoaşterea 
nevoilor reale ale populaţiei vizate, pe evitarea unei scheme simple şi 
universale şi să se reducă tot mai mult improvizaţia din acest efort dificil 
şi complex (V. De Landsheere, 1992). 

 V.3. Educaţia informală 
 

 Educația informală nu exprimă o educaţie fără caracter formativ, 
ci caracterul spontan al acestei influenţe educative. Vorbim de educaţie 
informală în cazul influenţelor pe care individul le resimte de-a lungul 
vieţii din partea familiei, a grupului de prieteni, a străzii, a mass-media, 
în timpul competiţiilor sportive, al weekend-urilor.  

Conţinuturile educaţiei informale se caracterizează prin varietate, 
mari dispersii, insuficiente corelări sau articulări, discontinuităţi, 
valoare inegală. Tipurile de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
însuşite pe canale informale sunt determinate, de regulă, „de 
caracterul predominant al unuia sau altuia dintre tipurile de valori, 
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activităţi sau preocupări ale mediului ambiental în care educatul îşi 
duce existenţa, dar şi de propriile aspiraţii” (C. Moise; T. Cozma, 1996, 
p. 274).  

Educaţia, conform unei viziuni holistice, trebuie să aibă un caracter 
global, şi să conducă la articularea tipurilor educaţiei (formală, 
nonformală şi informală). Educaţia formală, nonformală şi informală 
trebuie văzute mai degrabă  ca moduri de învăţare decât ca entităţi 
distincte (Th. La Belle, 1982). De aceea, cadrul formal trebuie să 
furnizeze ocazii care să le permită elevilor să valorifice informaţiile 
achiziţionate în afara acestui cadru. Este posibil ca, în timp, o parte a 
conţinuturilor educaţiei nonformale să se integreze educaţiei formale; 
cealaltă parte a educaţiei nonformale trebuie să răspundă, în continuare, 
diversităţii de nevoi, interese, aspiraţii, pasiuni ale indivizilor unei 
societăţi democratice şi prospere. 

De regulă, problemele educaţiei sunt privite fragmentar, analizându-
se unele obiective ale sistemului ca întreg (formarea spiritului raţional, 
de exemplu). De aici rezultă un argument în favoarea unei mai bune 
articulări şi continuităţi între educaţia formală, nonformală şi informală. 

De asemenea, demersul paideutic trebuie să conducă la formarea 
unei viziuni despre lume (Weltanschauung; vue d'aigle), să asigure 
coerenţă actului educaţional, care nu se pot obţine fără această 
articulare. 

Concluzii parțiale 
 

1. Curriculumul este un concept cheie al pedagogiei contemporane  
şi provine din latinescul curriculum (singular), curricula (plural), 
care înseamna cursă, alergare. Termenul a fost consacrat de 
contribuțiile pedagogilor americani: John Dewey, John Franklin 
Bobbitt și Ralph W. Tyler. 

2. Concepţii despre curriculum 
a) Învăţarea sistematică a disciplinelor şcolare 
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b) Curriculum centrat pe elev 
c) Curriculum focalizat asupra comprehensiunii şi ameliorării 

societăţii 
d) Centrat pe procesul de elaborare (curriculum development) 
e) Paradigma sistemico-holistică asupra curriculumului 

Valorificând rezultatele din filosofia științei, susținem 
această paradigmă privind organizarea curriculumului 
școlar. 
În acest sens, înțelegem prin curriculum interdependența 
dintre: competențe, conținuturi, strategii de predare-
învățare, metode și instrumente de evaluare. 

3. Procesul Bologna (1999) a condus la crearea Spațiului European 
al Învățământului Superior care include 48 de state membre.  

4. În mediul educaţional românesc nevoia unor standarde s-a 
declanşat o dată cu reforma curriculară din învăţămînt. În acest 
sens, universitățile oferă programe de studii în concordanță cu 
profilul calificării definit în Cadrul naţional al calificărilor. 

5. Educația antreprenorială poate fi abordată în curriculumul 
universitar ca: 
 abordare interdisciplinară, acolo unde obiectivele educației 

antreprenoriale sunt exprimate ca fiind transversale și 
orizontale în cadrul diferitelor discipline; 

 educația antreprenorială este predată ca disciplină separată 
obligatorie, sau ca parte a disciplinei (lor) obligatorie (i); 

 educația antreprenorială este predată ca disciplină 
opțională, sau ca parte a unei discipline (lor) opțională(e). 

6. Uniunea Europeană (2012) recomandă să facem din educația 
antreprenorială o experiență practică. Dăm câteva exemple de 
experiențe antreprenoriale practice în cadrul curriculumului 
universitar. 

7. Un studiu comparativ (Fatima & Gangi, 2015) a evidențiat trei 
modalități principale de furnizare a educației antreprenoriale: 
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 cursuri cu orientare teoretică care predau (1) „despre” 
antreprenoriat (Piperopoulos & Dimov, 2014 );  

 cursuri orientate spre practică care predau (2) „pentru” 
antreprenoriat (Piperopoulos & Dimov, 2014) urmăresc să 
încurajeze studenții și să le sporească intențiile de a fi 
antreprenori în viitor;  

 (3) „prin” antreprenoriat, care vizează absolvirea 
antreprenorilor (Vincett & Farlow, 2008), susțin crearea de noi 
întreprinderi (Lundqvist & Williams Middleton,) și să dezvolte 
competențe antreprenoriale (Bridge, Hegarty și Porter, 2010). 

8. Universitățile trebuie să-și regândească curriculumul 
antreprenorial, care să ofere structuri multiple și flexibile de 
inițiere și dezvoltare a competențelor antreprenoriale, în 
concordanță cu schimbările socio-economice și social politice, 
asfel încât universitățile să reprezinte un avanpost al pregătării 
în acest domeniu. 

9. Abordarea centrată pe competențe s-a născut în domeniul 
profesional, ca o reacție față de organizarea de tip taylorist a 
muncii. Am prezentat mai multe viziuni despre competență: Le 
Boterf, Scallon, Roegiers, Perrenoud, Allal. 

10. În decembrie 2006, UE a adoptat cele opt competență cheie, 
necesare individului în educația și formarea de-a lungul vieții.  

11. Tipologia interdisciplinarității: 
(1) Perspectiva intradisciplinară trebuie să asigure coerenţa 
metodologică şi conceptuală a unei discipline sau a unui grup de 
discipline ştiinţifice.  
(2) Perspectiva pluridisciplinară (tematică). În acest caz tema 
(temele) constituie obiectul de abordare din partea mai multor 
discipline, fiecare cu perspectivă, logică şi metode distincte.  
 (3) Perspectiva interdisciplinară trebuie să-l ajute pe elev în formarea 
unei imagini unitare a realităţii, să-şi însuşească o metodologie unitară 
de cercetare a realităţii şi să le dezvolte o gândire integratoare. 
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Ea se realizează prin mai multe forme/modalități: 
a) Corelaţii interdisciplinare  
b) Interdisciplinaritatea conceptuală 
c) Interdisciplinaritatea metodologică  
d) Interdisciplinaritatea axiologică  
e) Interdisciplinaritatea limitrofă (hibridarea)  
f) Interdisciplinaritatea de tip integrativ 

(4). Perspectiva transdisciplinară are drept punct de intrare nu 
materia, ci capacităţile  intelectuale, afective şi psihomotorii ale 
elevului. 

D’Hainaut (1981) distingea între:  
a) transdisciplinaritatea orizontală;  
b) transdisciplinaritatea verticală; 
c) transdisciplinaritatea tematică ;  
d) transdisciplinaritatea instrumentală (sau structurală). 

12. Formele educției (formală, informală și informală) și necesitatea 
articulării lor.  
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VI. Clarificări conceptuale privind antreprenoriatul  

VI.1. Scurt istoric al ideii de antreprenoriat 
 

Antreprenoriatul este definit ca fiind procesul de a începe o 
afacere (Hur, 2019).43 Putem vorbi despre primii antreprenori acum 
20.000 de ani. Primul comerț cunoscut între oameni a avut loc în 
Noua Guinee în jurul anului 17.000 Î.Hr., când localnicii făceau 
schimb de obsidian (o rocă vulcanică, amorfă și sticloasă, folosită în 
confecționarea unor unelete de vânătoare) cu alte bunuri necesare. 
Prima mare schimbare în antreprenoriat a avut loc în timpul revoluției 
agrare, care a avut loc în urmă cu aproximativ 12.000 de ani. Oamenii 
au început să domesticească unele animale. Au început să exploateze 
pământul și să specializeze în anumite profesii. Se dezvoltă primele 
orașe de-a lungul unor mari fluvii (Nil, Tigru și Eufrat, Indus și Galben 
și Yangtze). Antreprenorii timpului au sesizat că profituri pot fi 
obținute și prin tranzacționarea diferitelor mărfuri între orașe, în 
sistem troc. Comerțul cu arme a fost deosebit de important în aceste 
timpuri timpurii. Începând cu anul 2000 Î.Hr., au fost descoperite 
forme timpurii de bani, care va conduce la mai multe avantaje pentru 
antreprenori. 
 Începând din perioada medievală, piețele au devenit din ce în ce 
mai populare. Populațiile mai mari aveau nevoie de piețe mai mari 
unde să poată achiziționa alimente, îmbrăcăminte, servicii și alte 
lucruri importante. În epoca medievală, autoritatea Sfântului Augustin 
a susținut că era nedrept să cumpărați sub sau să vindeți peste „prețul 
just”, în timp ce „camăta” – dobânda pentru folosirea banilor – era 
condamnată în învățătura religioasă a epocii (Ricketts, 2006).44 

 
43 Hur Johnson (2019). History of Entrepreneurship, 

https://bebusinessed.com/history/history-of-entrepreneurship/.  
44 Ricketts, Martin (January 2006). Theories of Entrepreneurship: Historical 

Development and Critical Assessment, In book: The Oxford Handbook of 
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Perioada cuprinsă între 1550 și 1800 a dat naștere filosofiei 
mercantilismului. Adepții acestei filozofii credeau că există doar o 
cantitate finită de bogăție în lume. După anul 1800, capitalismul a 
devenit mai înrădăcinat în societățile din întreaga lume. Teoriile 
capitalismului au fost întărite în lucrarea lui Adam Smith din 1776 An 
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, unde a 
distrus ideea de mercantilism 45. De exemplu, în Cartea a V-a, Smith 
descrie patru etape principale în evoluția societății: a vânătorilor; a 
agriculturii nomade; a agriculturii feudale și ultima etapă de 
interdependență comercială. Fiecărei etape îi sunt caracteristice 
anumite instituții 46. Mecanismul care stă la baza progresului fiind 
competiția. 
 Dezvoltarea producției la scară mare în orașele mari se explică prin 
doi factori (Hur, 2019): disponibilitatea forței de muncă și 
disponibilitatea producției de energie. America a jucat un rol deosebit 
de important în această perioadă, dând naștere unor antreprenori 
precum Andrew Carnegie, J. Morgan, John D. Rockefeller, Frank Kenan 
și Henry Ford. După al doilea război mondial, asistăm la un proces de 
globalizare a economiilor. 

Noțiunea de antreprenoriat  își are originea în cultura franceză, 
Richard Cantillon (1680-1734) având meritul de a-l generaliza. 
„  Antreprenorul industrial este principalul agent de 
producție. Celelalte operațiuni ale producătorului sunt esențiale pentru 
crearea produselor; dar antreprenorul este cel care le pune în aplicare, 
care le dă un impuls util, care atrage valori din ele. " (Cours complet, 

 
Entrepreneurship, Editors: Mark Casson et.al, Oxford University Press, DOI: 
10.1093/oxfordhb/9780199546992.003.0002. 

45 Smith, Adam (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations,  Edited by S. M. Soares. MetaLibri Digital, 2007. 

46 Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2021, December 14). laissez-
faire. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/laissez-faire 
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partie 1, chap. VI).47 Elementul definitoriu al unui antreprenor, în 
viziunea lui Cantillon, era cel de risc. ” Fermierul este un întreprinzător 
care promite să plătească proprietarului, pentru ferma sau terenul său, 
o sumă fixă de bani (care, de obicei, se presupune că este egală ca 
valoare cu o treime din produsul pământului), fără a fi sigur că 
beneficiul pe care îl va obţine din acest angajament. » 

Termenul de antreprenoriat exista în cultura franceză în cepând cu 
secolul XVII, în scrierile lui Savary (Parfait Négociant de Savary, 
1675)48. Turgot îl numește antreprenor pe omul harnic care nu are 
capitalul necesar pentru a-și lansa o afacere. Jean-Baptiste Say îl 
vedea pe antreprenor mai mult un planificator, decât unul care își 
asumă riscuri.  

Checkland (1964, p.103) scrie că „Probabil că nu este departe de 
adevăr să spunem că perioada 1815-1885 în Marea Britanie reprezintă 
gama de experiență umană în care inițiativa economică individuală a 
avut cea mai mare oportunitate de a opera asupra oamenilor și lucruri 
și, astfel, să refacem o societate antică”.49 Din această perioadă derivă 
ideea de antreprenor eroic, un transformator sau fondator de industrii, 
un antreprenor de operațiuni masive de inginerie, cu deschidere spre 
alte continente. Acest tip de antreprenor trebuie să se carcaterizeze 
printr-o perspectivă strategică, conștientizare tactică, energie 
personală, putere de conducere, fler organizațional, necruțare și 
determinare precum cucerirea militară (Ricketts, 2006). 

 
47 Malbranque Benoît (23 JANVIER 2016). La notion d’entrepreneur chez Richard 

Cantillon, Un article de l’Institut Coppet, 
https://www.contrepoints.org/2016/01/23/236227-la-notion-dentrepreneur-chez-
richard-cantillon, accesat la data de 19.10.2020. 

48 Savary, Jacques (1675). Le Parfait négociant, ou Instruction générale pour ce qui 
regarde le commerce de toute sorte de marchandises, tant de France que des pays 
estrangers, Éditeur  :  L. Billaine (Paris). 

49 Checkland, S.G. (1964) The Rise of Industrial Society in England 1815-1885, 
Longmans, Green & Co, London, apud Ricketts, 2006. 
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Teoria antreprenoriatului a fost dezvoltată în secolul XX de către 
doi economiști notabili: Joseph Schumpeter (1883-1950) și Israel 
Kirzner (1930-). Schumpeter a fost primul savant care a teoretizat 
despre antreprenoriat, iar domeniul îi datorează mult contribuțiilor sale 
(Fontana et al., 2012)50. El a inventat termenul de Unternehmergeist , 
care înseamnă ”spirit antreprenorial” și a afirmat că efortul 
antreprenorilor trebuie să conducă în a face lucruri noi sau care sunt 
făcute într-o manieră nouă. Răspunsul creativ are cel puțin trei 
caracteristici esențiale: din perspectiva observatorului poate fi înțeles 
întotdeauna ex post și niciodată ex ante; răspunsul creativ modelează 
întregul curs al evenimentelor ulterioare și rezultatul lor „pe termen 
lung”. În al treilea rând, răspunsul creativ depinde de câțiva factori 
esențiali: a) calitatea personalului disponibil într-o societate; calitatea 
personalului pentru un anumit domeniu de activitate; va depinde de 
decizii individuale, acțiuni și modele de comportament (Schumpeter, 
1947)51. 

Schumpeter a corelat antreprenoriatul cu inovația. ”Deoarece 
antreprenorul este sursa oricărei schimbări economice, capitalismul 
poate fi înțeles corect doar în termenii condițiilor care dau naștere 
antreprenoriatului.” 52 De asemenea, el a explicat cum introducerea 
unor noi produse duce la o ”distrugere creativă”53 . Numai în acest fel 

 
50 Fontana Roberto, Nuvolari Alessandro, Shimitzu Hiroshi, Vezzulli Andrea (2012). 

Schumpeterian patterns of innovation and the sources of breakthrough inventions: 
Evidence from a Data-Set of R&D Awards, School of Economics and Management , 
TECHNICAL UNIVERSITY OF LISBON, Department of Economics, ISSN Nº 0874-
4548,  WP 24/2012/DE/UECE, p.2-37. 

51 Schumpeter, J. A. (1947). "The Creative Response in Economic History". Journal of 
Economic History. 7 (2): 149–159. doi:10.1017/s0022050700054279. 

52 Schumpeter, Joseph A. (2000). Entrepreneurship as Innovation,  University of Illinois 
at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research 
Reference in Entrepreneurship, Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=1512266. 

53  Schumpeter, Joseph A. (1994) [1942]. Capitalism, Socialism and Democracy. 
London: Routledge. pp. 82–83. ISBN 978-0-415-10762-4. 
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capitalismul va reuși să supraviețuiască. Un foarte bun exeget afirma 
că elementul central al operei sale este acela care consideră 
capitalismul ca un proces de ”inovare continuă” și de ”distrugere 
creativă” (Freeman, 2009, p. 126)54 

 Pe baza definiției dată de J.B. Say antreprenoriatului ca activitate 
de combinare a factorilor de producție, Schumpeter a insistat asupra 
faprului că esența activității antreprenoriale constă în crearea de ”noi 
combinații”, care, la rândul lor, perturbă echilibrul pieței și sunt sursa 
”profiturilor antreprenoriale” (Jones, Wadhwani, 2006).55 

Schumpeter (1987 , p. 100-101) distinge cinci cazuri care acoperă 
conceptul său de „noi combinații ale factorilor de producție”. Aceste 
cinci cazuri formează dinamica sistemului capitalist: crearea unui nou 
bun; introducerea unei noi metode de producție care nu este încă 
cunoscută practic; dezvoltarea unei noi piețe; achiziționarea unei noi 
surse de materii prime sau semifabricate; realizarea unei reorganizări 
(Schumpeter,1987).56 

Israel Kirzner este un membru marcant al Școlii austriece de 
economie. Contribuțiile sale majore sunt în domeniul 
antreprenoriatului. Spre deosebire de Schumpeter, Kirzner a pus 
accentul pe antreprenoriat gândit ca un proces de descoperire. Prin 
acest proces de descoperire, antreprenorul își creează noi oportunități. 
Dacă în cazul lui Schumpeter antreprenorul creează un dezechilibru, în 
cazul lui Kirzner principala misiune a antreprenorului este de a induce 
o ”influență echilibrată” „Pentru mine, caracteristica importantă a 
antreprenoriatului este nu atât capacitatea de a mă rupe de rutină, cât 
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abilitatea de a percepe noi oportunități pe care alții nu le-au observat 
încă.” (Kirzner, 1973). Pentru antreprenor nu este pe prim plan 
introducerea de noi produse sau noi tehnici de producție, cât abilitatea 
de a vedea unde produse noi au devenit nebănuit de valoroase pentru 
consumatori și unde noi metode de producție au devenit fezabile, 
necunoscute altora. Funcția antreprenorului nu constă 
în deplasarea curbelor costurilor sau a veniturilor cu care se confruntă, 
ci în a observa că acestea s-au deplasat de fapt (Kirzner, 1973).57 Ca 
și mentorul său, Ludwig von Mises, Kirzner consideră viziunea despre 
antreprenor ca o ”teorie a arbitrajului” profitului. Un produs poate fi 
vândut la prețuri diferite pe două piețe din cauza unei comunicări 
imperfecte a participanților din cele două piețe. El vorbește de un 
arbitraj într-un sens mai larg: pe piața factorilor de producție, „apare 
ca un pachet de inputuri, iar pe piața produsului apare ca un bun de 
consum”. 

”Absența antreprenorului în teoria economică modernă se explică 
prin faptul că agitația pieței provocată de activitatea antreprenorială 
este tocmai elementul de care este necesar ca analiza economică să 
facă abstracție.”(Kirzner, 1983)58 Kirzner a identificat patru niveluri de 
analiză a antreprenoriatului: ”antreprenorul ca factor de decizie care 
maximizează profitul cu informații complete relevante; antreprenorul 
care posedă anumite caracteristici personale, precum îndrăzneala sau 
perspicacitatea; o abordare a consecințelor pieței care suprapune 
activitatea antreprenorială unui model de piață de echilibru; și o 
abordare a consecințelor pieței care nu presupune un model de piață 
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de echilibru de fundal (Kirzner, 1983). Economiștii ar trebui să se 
implice în dezvoltarea antreprenoriatului la nivelele trei și patru.  

Elementul antreprenorial este responsabil pentru înțelegerea 
acțiunii umane ca activă, creativă și umană, mai degrabă decât pasivă, 
automată și mecanică (Kirzner 1973, p. 35). 

”O societate liberă este fertilă și creativă în sensul că libertatea ei 
generează vigilență față de posibilitățile care pot fi de folos societății; 
o restricție a libertății unei societăți amorțește o astfel de vigilență și 
orbește societatea față de posibilitățile de îmbunătățire socială. Prin 
însăși natura prejudiciului cauzat de o astfel de restricție, este posibil 
ca efectele sale dăunătoare asupra bunăstării sociale să nu poată fi 
observate, măsurate sau specificate” (Kirzner, 1979, p. 239)59. 

 

VI.2.   Câteva definiții ale antreprenoriatului 
 

 Un senior de la Harvard Business School a descris domeniul 
antreprenoriatului drept ”o ceapă intelectuală” (1983). O decojești 
strat cu strat și când ajungi în centru nu găsești nimic, dar plângi! 
Acest sfat a reflectat un set de plângeri de lungă durată (Cole, 1968) 
(Drucker, 1985) (Kirzner, 1973) 60. 

Conceptul de antreprenor este polifonic, iar cercetătorii din 
domeniul antreprenoriatului nu au reţinut o definiţie consensuală a 
acestui concept (Jaziri, 2016)61. ”Noțiunea de antreprenor este una 
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dintre cele mai controversate, dintre cele mai pline de sens și permite 
o analiză strategică”. (Cunningham, Lischeron, 1991) 62 

Din sinteza evoluției conceptului au rezultat și câteva definiții date 
de experți ai domeniului antreprenoriat. Mai adăugăm câteva repere 
conceptuale: 

 Potrivit lui Hoselitz (1951)63, până în secolul al XVI-lea, 
termenul era folosit pentru a se referi la persoanele care erau 
angajate într-o „o acțiune războinică violentă”, care își asumă 
riscuri, care construiesc proiecte mari de infrastructură pentru 
guvern sau biserică sau care furnizează provizii militarilor (cf. 
Thornton, Mark, 2020 64 ). 

 Conform dicționarului lui Jean Nicot, Thresor de la langue 
francaise: Tant ancienne que moderne (1606)65, 
cuvântul antreprenor se referea la 
un susceptor sau redemptor , susceptor referindu-se la o 
persoană care își asumă un rol, în special tutela altuia, în timp 
ce redemptorul se referea la cineva care lucrează ca 
antreprenor.  

 În secolul al XVI-lea, forma substantivului, antreprenor, era 
folosită pentru a se referi la cineva care întreprinde o afacere.  

 Dictionnaire de L'Académie française (prima ediție, 1694) indică 
faptul că antreprenorul este cineva care întreprinde proiecte 
mari de construcție la un preț specificat. Mai târziu, în cea de-a 
patra ediție (1762), Dictionarul a definit antreprenorul ca pe 
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persoană care realizează proiecte substanțiale, cum ar fi 
construirea de fortificații, poduri sau pavarea străzilor orașului.  

  În Dictionnaire critique de la langue française (Marsilia, 1787–
88), de Jean-François Féraud 66, antreprenorul nu a fost 
menționat, dar întreprinzător (adjectivul „întreprinzător” sau 
verbul „întreprindere”) a fost definit ca un comportament 
îndrăzneț al afacerii.  

 Dictionnaire de la langue française (1872–77) al lui Émile Littré 
67 indica, de asemenea, că termenul a fost folosit pentru a 
desemna un antreprenor sau cineva care întreprinde un proiect 
de afaceri (cf. Thornton, Mark, 2020 ). 

 „Antreprenoriatul este atunci când acționezi după oportunități 
și idei și le transformi în valoare pentru alții. Valoarea creată 
poate fi financiară, culturală sau socială ”. (Moberg, Stenberg,  
& Vestergaard, 2012, p.14)68. 

 Pe această bază, autorii dau următoarea definiție educației 
antreprenoriale: „Conținut, metode și activități care susțin 
crearea de cunoștințe, competențe și experiențe care să 
permită studenților să inițieze și să participe la procese de 
creare a valorii antreprenoriale” (Moberg, Stenberg,  & 
Vestergaard, 2012, p.14). 

 Antreprenoriatul poate fi definit „ca un proces de a face ceva (a 
fi creativ), a fi diferit (a fi inovator) și a îndrăzni să-și asume 
riscuri (a fi asumător de riscuri)” (Blesia et al., 
2019)69. Antreprenorul creativ are capacitatea și tenacitatea de 
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a dezvolta idei noi, de a combina toate resursele disponibile și 
de a observa situația actuală căreia i-a acordat anterior puțină 
atenție (Miller, 1983)70. Un antreprenor inovator evidențiază 
ideile creative (Hamel and Prahalad, 1991 )71, în timp ce un 
antreprenor care își asumă riscuri este de acord să susțină o 
idee, chiar dacă există o probabilitate de eșec (Blesia et al., 
2019).  

 Plecând de la ideea originală a lui Venkataraman (1997), Shane 
definește antreprenoriatul ca „o activitate care implică 
descoperirea, evaluarea și exploatarea oportunităților de a 
introduce noi bunuri și servicii, moduri de organizare, piețe, 
procese și materii prime prin eforturi de organizare care nu 
existau anterior” (Shane, 2003, p. 4)72. 

  „că antreprenoriatul poate fi explicat luând în considerare 
legătura dintre indivizii întreprinzători și oportunitățile 
valoroase”. . . și prin utilizarea acestui nexus pentru a înțelege 
procesele de descoperire și exploatare a oportunităților; 
achiziția de resurse; strategie antreprenorială; și procesul de 
organizare” (Shane, 2003, p. 9). 

 Din punct de vedere istoric, antreprenoriatul are cel puțin două 
semnificații (R. Sternberg and S. Wennekers, 2005). În primul 
rând, antreprenoriatul se referă la deținerea și administrarea 
unei afaceri. Aceasta este noţiunea ocupaţională de 
antreprenoriat (R.F. Hebert & A. N. Link, 1982). În al doilea 
rând, antreprenoriatul se referă la comportamentul 
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antreprenorial în sensul de a profita de o oportunitate 
economică. Aceasta este noțiunea comportamentală a 
antreprenoriatului. În consecință, activitatea antreprenorială 
poate fi definită ca fiind activitatea care implică descoperirea, 
evaluarea și exploatarea oportunităților în cadrul unui nexus 
individ-oportunitate (Shane, 2003). 73 
 

VI.3. Concepții economice despre antreprenoriat 74 
Se poate constata la nivel mondial că există o tendință în creștere 

pentru politica guvernamentală de a susține antreprenoriatul 
(Jennings et al., 2005; Perren & Jennings, 2005; Pittaway, 2005; 
Hannon, 2006 ; Minniti & Lévesque, 2008 ; O'Connor, 2013). S-a 
observat, de asemenea, că factorii de decizie politică consideră 
frecvent posibilitatea educației și formării antreprenoriale ca „un 
mecanism eficient de creștere a activității antreprenoriale...” (Martinez 
et al., 2010, p. 43)75.” 

Antreprenoriatul devine ”esențial pentru generarea creșterii 
economice, servind ca un canal, deși nu singurul canal, prin care 
cunoștințele create de organizațiile existente se răspândesc la agenții 
care creează în mod endogen o nouă organizație.” (Acs și colab., 2006: 
12). 

Investiția în educația antreprenorială este una dintre cele mai 
rentabile investiții pe care o poate face Europa: cercetările arată că 
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elevii și studenții participanți au șanse de 3 până la 6 ori mai mari de 
a-și deschide o afacere ulterior, într-un anumit moment al vieții, 
comparativ cu cei care nu beneficiază de educație antreprenorială 
(Comisia Europeană, 2013). Cercetările au demonstrat că un nivel 
educațional superior corelează cu reușita în planul antreprenoriatului 
(Foley and Griffit, 1998; Lee, 1997; Lefter and Svedberg, 2005; Van 
der Sluis  et al, 2003) (apud O'Connor A., 2013). 

VI.3.1. Concepții la nivel macroeconomic ale 
antreprenoriatului 

Kirzner (1973, p. 128) descrie două forme de influență 
antreprenorială pe o piață: concurența și inovația. Concurența oferă 
o forță de echilibrare a pieței prin care firmele consacrate, care 
operează pe piețe competitive, chirii adecvate prin arbitraj (Alvarez și 
Barney, 2004)76. În schimb, funcția economică a inovației este de a 
perturba o piață prin introducerea de noi combinații de produse și 
servicii, care creează noi piețe, oferind în același timp o poziție 
monopolistă pentru o firmă pentru o anumită perioadă de timp 
(Schumpeter, 1954, p. 897). Kirzner (1973, p. 73) a susținut că 
tratamentele economice ale lui Schumpeter invocă „antreprenoriatul 
ca o forță exogenă care ridică economia dintr-o stare de echilibru [în 
alta]”.  

VI.3.2. Concepții organizaționale despre antreprenoriat 
Schumpeter (1961 [1934], p. 74) a susținut că antreprenorii sunt 

indivizi a căror funcție este de a crea noi combinații de idei, produse și 
piețe pentru o economie și această activitate pe care a denumit-o 
întreprindere. Schumpeter și-a exprimat interesul limitat pentru 
crearea de noi firme și numai în măsura în care „noile combinații sunt, 
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de regulă, întruchipate, așa cum ar fi, în firmele noi, care în general 
nu apar din cele vechi, dar încep să producă lângă ele” (Schumpeter, 
1961, 1934, p. 66)77. 

 

 
Trei obiective economice ale antreprenoriatului 

 
O lectură atentă a lucrărilor timpurii ale lui Schumpeter (1954) 

sugerează o distincție între întreprindere - sursa de inovație și 
perturbare a piețelor și afacere - mijloacele de producție pe piețele 
existente desfășurate de firmă. Cu toate acestea, la nivelul firmei și al 
individului, dezbaterea academică a reprodus tipul de confuzie care 
caracterizează tratamentele macroeconomice și de piață ale 
antreprenoriatului.  

Opiniile despre activitatea antreprenorului variază considerabil, 
încadrate atât ca activități formale de afaceri, cât și ca activități 
informale de întreprindere și, uneori, ca o combinație confuză a 
ambelor. De exemplu, Knight (1940, p. 268)78 a susținut că 
antreprenorul este responsabil atât pentru prognoză, cât și pentru 
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direcția tehnologică, care poate fi considerată parte a activităților 
perturbatoare ale întreprinderii, împreună cu activitățile de producție, 
care se aliniază la expansiunea și creșterea pieței. În mod similar, Kilby 
(1971, p. 37) estompează mai târziu distincțiile când afirmă că „[o] 
funcție managerială de bază în orice întreprindere productivă este de 
a sincroniza munca diferiților indivizi sau grupuri ...”. El susține, de 
asemenea, că „în economiile modernizate târziu, contribuțiile 
antreprenoriale critice sunt legate de realizarea și menținerea unei 
producții eficiente, în contradicție cu inovația sau activitățile de 
marketing” (Kilby, 1971, p. 40)79. Este clar că Kilby neagă posibilitatea 
ca antreprenorul să fie implicat în inovația perturbatoare a pieței, așa 
cum a propus anterior Schumpeter și plasează antreprenorul și 
întreprinderea în contextul creșterii și menținerii funcțiilor de 
productivitate organizate. 

Mai recent, Casson (2003, p. 21)80 observă, de asemenea, că „în 
practică, totuși, antreprenoriatul este identificat îndeaproape cu 
întreprinderea privată într-o economie de piață” și „se presupune că 
antreprenorii își desfășoară activitatea exclusiv în vederea 
maximizarea profitului pe care îl obțin dintr-un anumit efort ”. Acest 
tip de reprezentare ocolește complexitatea antreprenoriatului prin 
amestecarea diferitelor funcții economice și această poziție are 
implicații semnificative pentru politica macroeconomică și intervențiile 
educative.  
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Figura 5. Relația între întreprindere și piața de afaceri, 

Allan O'Connor (2013) 

 VI.3.3. Concepții individuale despre antreprenoriat 
 

 Unii teoreticieni încearcă să lege explicațiile macro și 
microeconomice. McKelvey (1998)81 sugerează că acest domeniu 
economic este bine poziționat pentru a explica acțiunile indivizilor sau 
firmelor individuale, recunoscând în același timp că tiparele generale 
de comportament apar din interiorul grupurilor. În acest context, 
McKelvey analizează trei concepte intermediare între planul individual 
al firmelor și planul grupurilor: învățare, antreprenoriat și dinamica 
întreprinderii. Se poate întâmpla,  ca la un moment dat, învățarea 
trebuie să implice cunoștințe individuale versus cunoștințe de grup. 
Cercetările de psihologia inovării pun astăzi tot mai mult accent pe 
coagularea eforturilor individuale în cadrul unor grupuri mici cu 
activitatea creativă, folosind tehnici specializate (brainstorming, 
debate, panel, design thinking, ș.a.)(Stanciu M., 2005).82 În acest fel 
s-a dezvoltat la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași un 
grup de creativitate tehnică, condus de către profesorul Vitalie 
Belousov (1930-2015), cu peste 120 de invenții, devoltând o adevărată 
școală de inventică. De aceea, considerăm ca, încă din anii de licență, 
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studenții să fie inițiați în metodologia cunoașterii și a descoperirii de 
noi tehnologii de producție, cu un înalt grad de integrare a 
cunoștințelor din diferite domenii ale cunoașterii științifice. 
 Cunoștințele comune împărtășite sunt de numite de către 
Maureen McKelvey ”traiectorii naturale”, ”tehnologii generice” și 
”paradigme” (p. 162). 
 În scrierile ulterioare, Schumpeter (1989/1951)83 a susținut că 
firmele mari pun accent pe rolurile de antreprenoriat și inovare. 
Acestea își vor permite să renunțe la o parte din profituri pentru a 
investi în cercetări potențiale, dar cu un anumit grad de incertitudine. 
Aici se vede rolul antreprenorului în jocul unui echilibru care nu este 
atins niciodată (Schumpeter, 1989/1951). În acest context, autoarea 
subliniază importanța sistemelor de inovare (McKelvey,1997). În 
economia modernă, antreprenorii pot fi distribuiți într-un sistem de 
inovare, decât să fie concentrați într-un singur tip de firmă McKelvey 
(1998, p. 168). 
 Conceptul de ”dinamica firmei” se referă la schimbare, iar ritmul 
și direcția schimbării sunt condiționate de calitatea învățării (1998, p. 
169). 
 Economia comportamentală îndeplinește o funcție diferită în 
cadrul analizei economice, deoarece încearcă să dea seama de 
elementele psihofizice ale luării deciziilor și judecății umane (Camerer 
și Malmendier, 2007)84. De asemenea, încearcă să explice modul în 
care nivelul micro influențează rezultatele macroeconomice și este, de 
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asemenea, aplicat în general în limitele agenților de maximizare și a 
conceptelor de echilibru (Minniti și Lévesque, 2008)85.  
 Sarasvathy (2005)86 a inclus, de asemenea, gândirea strategică ca 
a treia dimensiune, argumentând că raționamentul cauzal creativ este 
fundamentul său. Tabelul de mai jos sintetizează viziunea lui 
Sarasvathy (2005) și o plasează în contextul obiectivelor economice. 

Forma de 
raționament 

Distincții antreprenoriale 

Eficace Creativ cauzal Cauzal 

Comportament Căutarea inovației Căutarea 
supraviețuirii 

Căutarea 
arbitrajului 

Rezultate țintă Crearea unei 
oportunități de 
intrare pe piață 

Asigurarea poziției 
pe piață 

Performanță 
superioară pe 

piață 

Contextul de 
lucru 

Incertitudine, 
mijloace de 

dezvoltare pentru 
scopuri necunoscute 

Semi-incertitudine, 
gestionarea 

varietății 
de mijloace pentru 
scopuri identificate 

Semi-certitudine, 
gestionare 
cunoscută 

înseamnă a atinge 
scopuri cunoscute 

Obiectivul 
economic 
propus 

Dezvoltare Creștere Productivitate 

Tabelul 3. Comportamentul individual și contextul obiectiv economic, 
O'Connor, 2013, p. 9 

  

 
85 Minniti, M., Lévesque, M. (2008). Recent developments in the economics of 

entrepreneurship. Journal of Business Venturing , 23, 603–612. 
86 Sarasvathy, S., 2005. What Makes Entrepreneurs Entrepreneurial? University of 

Virginia Darden School Foundation, Charlottesville, VA. 
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VII. Educația antreprenorială 

VII.1. Câteva definiții ale educației antreprenoriale 
 
Educația antreprenorială (EE) este unul dintre domeniile educației 

cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial (Solomon D., 2007)87. Noi 
integrăm educația antreprenorială în cadrul ”noilor educații” (Stanciu 
M., 2003) 88. 

Prezentăm, în continuare, o sinteză a definițiilor date educației 
antreprenoriale (Shuaibu, Kamin, Isa & Cledumas, 2020)89: 

a) Educația antreprenorială este dorința și capacitatea unui 
individ de a căuta oportunități de investiții într-un mediu și de a fi 
capabil să înființeze și să conducă o întreprindere cu succes (Cyril, 
2012)90.  

b) Educația antreprenorială este văzută ca un proces de a crea 
ceva diferit cu valoare prin dedicarea timpului și efortului necesar, 
asumându-și riscul financiar, psihologic și social care-l însoțește și 
primind recompensele rezultate de satisfacție monetară și personală 
(Hisrich, 2002; Hisrich, Peters, Shepherd, 2017)91. 

 
87 Solomon, G. (2007). An examination of entrepreneurship education in the United 

States, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 14 No. 2, pp. 
168-182. https://doi.org/10.1108/14626000710746637. 

88 Stanciu  M. (2003). Introducere în pedagogie, Editura ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași. 
89 Shuaibu, H., Kamin, Y. B. , Isa, U. M. , & Cledumas, A. M.  (2020). The Concept 
of Entrepreneurship. In S. Waller, L. Waller, V. Mpofu, & M. Kurebwa (Eds.), 
Education at the Intersection of Globalization and Technology. IntechOpen. 
https://doi.org/10.5772/intechopen.94857. 
90 Cyril, M.U. (2012). Marketing Entrepreneurial Competencies Needed by Vocational 
and Technical Teacher-Education Students in Northern States of Nigeria. Journal of 
Vocational Studies, 6 (1), p. 46-50. 
91 Hisrich, R.D. (2002). Entrepreneurship: Method of Creating New Companies that 

have Impact in the Economy Renaissance. Lexington Books; 2002. 324.; Hisrich, 
R.D., Peters, M.P., Shepherd, D.A. (2017). Entrepreneurship. MC Graw Hills; ISBN 
978-0-07-811284-3. 
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c) Educația antreprenorială este privită ca o încercare de a crea 
valoare prin recunoașterea oportunităților de afaceri, a abilităților de 
comunicare și de management pentru a mobiliza resursele umane, 
financiare și materiale necesare pentru ca un proiect să funcționeze 
(Koa and Stevenson, 1984).92 

d) Educația antreprenorială este procesul de identificare, 
dezvoltare și aducere la viață a unei viziuni. Viziunea poate fi o idee 
inovatoare, o oportunitate sau pur și simplu o modalitate mai bună de 
a face ceva. Rezultatul final al acestui proces este crearea unei noi 
întreprinderi, formată în condiții de risc și incertitudine considerabilă 
(Usman, 2012)93. 

e) Levie și Autio (2008)94 rezumă un corp de literatură care 
evidențiază modul în care educația oferă persoanelor capacitatea 
cognitivă de a potrivi oportunități antreprenoriale potențiale cu 
abilitățile și abilitățile lor respective.  

f) Van der Sluis, van Praag și Vijverberg (2005), precum și Isaacs 
și colab. (2007) descriu literatura care leagă niveluri superioare de 
educație cu performanțe antreprenoriale mai bune, precum și rate mai 
mari de formare a întreprinderilor. Aceste asociații rezonează cu un 
sondaj la nivel mondial al antreprenorilor, care menționează 
mentalitățile și abilitățile ca o potențială constrângere a oportunității și 
succesului antreprenorial (Monitor Consulting Group 2012). 

g) ”Spiritul de inițiativă şi antreprenoriatul reprezintă capacitatea 
de a transforma ideile în acțiune. Acest spirit presupune creativitate, 
inovare şi asumarea unor riscuri, precum şi capacitatea de a planifica 
şi gestiona proiectele în vederea atingerii obiectivelor. Persoana este 

 
92 Koa, D. and Stevenson, H. (1984). Entrepreneurship Development in South 

Africa [Internet]. 1984. 
93Usman, L.K. (2012). Entrepreneurship Education for Vocational Education Students 

(2nd ed.). Bench Mark Publishers, Kano. 
94 Jonathan Levie and Erkko Autio (2008). A theoretical grounding and test of the 

GEM model, Small Business Economics, 2008, vol. 31, issue 3, 235-263. 
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conștientă de contextul propriei sale activități şi este capabilă să 
valorifice oportunităţile apărute, acesta fiind fundamentul pentru 
dobândirea unor competențe şi cunoştinţe mai specializate, de care au 
nevoie cei care inițiază sau contribuie la o activitate socială sau 
comercială. Acest lucru ar trebui să includă conștientizarea valorilor 
etice şi promovarea bunei guvernări (Recomandarea 2006/962/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
competenţele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, JO L 394, 
30.12.2006, p. 10). 

h) ” Educația antreprenorială se referă la persoanele care sunt în 
curs de dezvoltare a competențelor și mentalității pentru a fi capabile 
să transforme ideile creative în acțiune antreprenorială. Aceasta este 
o competență-cheie pentru toți cei care învață, care sprijină 
dezvoltarea personală, cetățenia activă, incluziunea socială și inserția  
profesională. Este relevantă de-a lungul procesului de învățare pe tot 
parcursul vieții, pentru toate disciplinele și toate formele de educație 
și formare (formală, non-formală și informală), care contribuie la un 
spirit sau comportament antreprenorial, cu sau fără un obiectiv 
comercial.” (Grup de lucru internațional privind învățarea 
antreprenorială,   Geneva, la 18 ianuarie 2012) 
 

VII.2. Concepte și accente ale educației antreprenoriale 
 Prezentăm, în sinteză, câteva accente ale educației și formării 
antreprenoriale: 

a) abilități socio-emoționale, precum încrederea în sine, 
leadership, creativitate, înclinație către risc, motivație, 
rezistență și autoeficacitate (Lüthje și Franke 2003; Rauch și 
Frese 2007; Teixeira și Forte 2009; Hytti et al. 2010; Cloete și 
Ballard 2011); 

b) conștientizarea generală și percepțiile despre antreprenoriat 
(Kolvereid și Moen 1997; Peterman și Kennedy 2003; Fayolle, 
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Gailly și Lassas-Clerc 2006; Souitaris, Zerbinati și Al-Laham 
2007); 

c) cunoștințele generale de afaceri și abilitățile necesare pentru 
deschiderea și gestionarea unei afaceri, cum ar fi contabilitatea, 
marketingul, evaluarea riscurilor și mobilizarea resurselor 
(Curran și Stanworth 1989; Detienne și Chandler 2004; Honig 
2004; Russell, Atchisona și Brooks 2008; Bjorvatn și Tungodden 
2010; Karlan și Valdivia 2011). 

d)  „procesul de a crea valoare pentru cetățeni prin reunirea 
combinațiilor unice de resurse publice și/sau private pentru a 
exploata oportunitățile sociale.” (Morris, & Jones, 1999).95 

e) „Persoanele antreprenoriale care se pot simți împuternicite de 
oportunitățile pe care le văd (spre deosebire de cei care se simt 
constrânși de restricțiile pe care le văd) pot fi agenți potenți ai 
schimbării.” (Keogh & Polonsky, 1998)96 

f) ”antreprenoriatul comunitar încearcă să folosească procesul 
antreprenorial ca forță pentru dezvoltarea economică prin 
exploatarea resurselor și a activelor comunității.” (Haugh & 
Pardy,1999) 97 

g)  „Școala și sistemul de învățământ joacă un rol esențial în 
prezicerea și dezvoltarea trăsăturilor antreprenoriale.” (Ibrahim 
& Soufani, 2002)98 

 
95 Morris, M. H. & Jones, F. F. (1999). Entrepreneurship in Established Organisations: 

The Case of the Public Sector. Entrepreneurship Theory & Practice, Fall, 71-91. 
96 Keogh, Paul Douglas and Polonsky, Michael Jay 1998, Environmental commitment: 

a basis for environmental entrepreneurship?, Journal of organizational change 
management, vol. 11, no. 1, pp. 38-49, doi: 10.1108/09534819810369563. 

97 Haugh, H. M. & Pardy, W. (1999): Community entrepreneurship in north east  
Scotland. In: International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. Vol. 5, 
No. 4, 1999, pp. 163-172. 

98 Ibrahim, A.B. & Soufani, K. (2002). Entrepreneurship Education and Training in 
Canada: A Critical Assessment, December 2002, Education and 
Training 44(8/9):421-430, DOI: 10.1108/00400910210449268. 
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h) În lucrarea sa ulterioară, Giddens se concentrează mai mult pe 
interconexiunile dintre două trăsături distinctive ale modernității 
și modul în care acestea transformă viața modernă; identitatea 
de sine și globalizarea care, după el: … „sunt cei doi poli ai 
dialecticii localului și globalului în condiții de înaltă 
modernitate”… „pentru prima dată în istoria omenirii „eul” și 
„societatea” sunt interconectați. într-un mediu global” (Giddens 
1991, pp. 22 and 32)99.  

i) „Persoanele fizice trebuie să fie capabile să participe la 
schimbările în muncă și în afaceri și să poată inova. Educația 
generală a avut tendința să nu se conecteze destul de devreme 
cu viața profesională. Nici antreprenoriatului și dezvoltării 
competențelor relevante pentru muncă nu li s-a acordat o 
prioritate suficientă.” (OECD, 2001c, p. 164). 

j)  „Individualizarea este, de asemenea, cheia pentru îndeplinirea 
diverselor aspirații ale studenților, care depășesc învățarea lor 
la disciplinele de bază.” (OECD, 2003b, p. 122.) 

k)  „Dezvoltarea unei culturi care încurajează antreprenoriatul și 
recunoaște succesul antreprenorial.” (OECD, 2005b, pp. 412-
413100.  

l) Planul de acțiune Antreprenoriat 2020 – relansarea spiritului 
întreprinzător în Europa subliniază rolul educației și al formării 
în dezvoltarea spiritului antreprenorial.101  

 
99 Giddens, Anthony (1991). Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late 

Modern Age, Stanford University Press, 1991 - 256 p. 
100 OECD (2005b). OECD SME and Entrepreneurship Outlook. Paris: OECD. 
101 Parlamentului European (21 noiembrie 2013). Planul de acțiune Antreprenoriat 
2020 – relansarea spiritului întreprinzător în Europa (2013/2532(RSP) 
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VII.3. Terminologia antreprenoriatului în educație102 
 

Cei mai folosiți doi termeni sunt ”educația pentru afaceri” 
(enterprise education) și ”educația antreprenorială”                
(entrepreneurship education)(OECD, EU, 2015, p. 7). Termenul 
”educație pentru afaceri”  este utilizat în principal în Regatul Unit și a 
fost definit ca o concentrare mai largă asupra dezvoltării personale, a 
mentalității, abilităților și abilităților, în timp ce termenul ”educația 
antreprenorială” a fost definită pentru a se concentra mai mult pe 
contextul specific de risc al înființării unei afaceri și pe explicarea 
efortului depus pentru a deveni independent. Erkkilä (2000) a propus 
termenul unificator de educație antreprenorială.103 

Pentru o prezentare generală a termenilor, a se vedea figura 6. 
În Europa de Nord și de Est sunt folosiți câțiva termeni 

suplimentari. În Suedia și Balcani, termenul de învățare 
antreprenorială este adesea folosit ca echivalent cu educația pentru 
afaceri (vezi, de exemplu, Leffler și Falk-Lundqvist, 2013, Heder și 
colab., 2011). Un alt set de termeni folosiți în Finlanda este o educație 
pentru antreprenoriat intern și educație pentru antreprenoriat 
extern (a se vedea pentru exemplu Seikkula-Leino et al., 
2010).104 Educația antreprenorială internă este un sinonim cu educația 
pentru afaceri și educația antreprenorială externă este un sinonim cu 
educația antreprenorială. 

 

 
102 OECD, ENTREPRENEURSHIP IN EDUCATION – WHAT, WHY, WHEN, HOW 
103 Erkkilä, K. 2000. Entrepreneurial education: mapping the debates in the United 
States, the United Kingdom and Finland, Abingdon, Taylor & Francis. 
104 Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikavalko, M., Mattila, J. & Rytkola, T. 2010. 
Promoting entrepreneurship education: the role of the teacher? Education+ 
Training, 52, 117-127. 
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Figura 6. Prezentare generală a termenilor și definițiilor utilizate în 
prezent în educația antreprenorială, OECD, EU, 2015, p. 8 

 
 

Figura 7.  Termeni și definiții în educația antreprenorială 
(OECD, UE, 2015) 

 
Figura 8. Procesul antreprenorial-OECD, UE, 2015, (adaptat după 

Bruyat & Julien, 2001, p.170). 
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 De asemenea, cercetătorii domeniului fac distincția între ”educația 
pentru antreprenoriat” și ”educația prin antreprenoriat”. ”Educația 
pentru antreprenoriat” se concentrează pe conținut și pe abilitățile 
antreprenoriale cognitive, are o influență pozitivă asupra intențiilor 
antreprenoriale ale studenților. ”Educația prin antreprenoriat” are o 
orientare mai pedagogică și se concentrează pe promovarea abilităților 
antreprenoriale noncognitive (Moberg, 2014).105  

 
Domeniul educației și formării antreprenoriale 

 Unele programe sunt implementate la scară globală, cum ar fi 
Organizația Internațională a Muncii, Know About Business și Start and 
Improve Your Business (Goppers and Coung 2007), sau printr-o 
acoperire globală, cum ar fi programele Junior Achievement 
(Mahohoma și Muyambo 2008). 
 Sau poate fi specific unei școli sau instituții individuale, cum ar fi 
Programul de antreprenoriat McGuire al Universității din Arizona 
(Charney și Libecap 2000) sau instituția de microfinanțare FINCA Peru 
(Karlan și Valdivia 2011). 
 Intervențiile pot reprezenta un amestec de global și local - 
parteneriate între mărci globale și ministere și instituții regionale sau 
locale de educație (BizWorld, Rosendahl-Huber, Sloof și van Praag 
2012). 
 În plus, poate implica o serie de părți interesate publice și private 
(Volkmann 2009), inclusiv guvern, instituții de învățământ, 
întreprinderi și organizații neguvernamentale și internaționale. 

 

 
105 Moberg, K. (2014). Two approaches to entrepreneurship education: The different 
effects of education for and through entrepreneurship at the lower secondary level. 
International Journal of Management Education, Volume 12, Issue 3, November 
2014, Pages 512-528. 
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Teme Subteme Exemple 

CUNOȘTINȚE Modele mentale Cunoștințe despre cum se pot 
face lucrurile fără resurse, 

modele de risc și probabilitate 
(Kraiger et al., 1993). 

Cunoștințe 
declarative 

Bazele antreprenoriatului, 
crearea de valoare, generarea 

de idei, oportunități, 
contabilitate, finanțe, 

tehnologie, marketing, risc etc.  
(Kraiger et al., 1993)   

Cunoașterea de 
sine 

Cunoașterea potrivirii personale 
cu a fi antreprenor (Kraiger et 

al., 1993)  

ABILITĂȚI De marketing Efectuarea de cercetări de 
piață, Evaluarea pieței, 

Marketingul produselor și 
serviciilor, Convingerea, 

Îmbunătățirea oamenilor de 
ideile tale, Tratarea cu clienții, 

Comunicarea unei viziuni 
(Fisher et al., 2008)  

  

Resurse Crearea unui plan de afaceri, 
Crearea unui plan financiar, 

Obținerea finanțării, Asigurarea 
accesului la resurse (Fisher et 

al., 2008)   
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Oportunități Recunoașterea și acționarea 
asupra oportunităților de 
afaceri și a altor tipuri de 
oportunități, abilități de 

dezvoltare a produsului / 
serviciului / conceptului (Fisher 

et al., 2008)   

Interpersonale Leadership, Motivarea celorlalți, 
Gestionarea oamenilor, 
Ascultarea, Rezolvarea 

conflictelor, Socializarea (Fisher 
et al., 2008)   

De învățare Învățare activă, adaptare la 
situații noi, gestionarea 

incertitudinii (Fisher et al., 
2008)  

Strategice Stabilirea priorităților (stabilirea 
obiectivelor) și concentrarea 
asupra obiectivelor, definirea 
unei viziuni, dezvoltarea unei 

strategii, identificarea 
partenerilor strategici (Fisher et 

al., 2008)   

Teme Subteme Exemple 

ATITUDINI 

Pasiune 
antreprenorială 

"Vreau". Nevoia de realizare 
(Fisher et al., 2008). 

Autoeficacitate "Eu pot". Credința în 
capacitatea cuiva de a îndeplini 
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cu succes anumite sarcini 
(Fisher et al., 2008). 

Identitate 
antreprenorială 

„Eu sunt / prețuiesc”. Credințe 
profunde, identitate de rol, 

valori (Krueger, 2005, Krueger, 
2007). 

Proactivitate "Fac". Orientat spre acțiune, 
inițiator, proactiv (Sánchez, 

2011, Murnieks, 2007). 

Toleranță la 
incertitudine / 
ambiguitate 

"Îndrăznesc". Confortabil cu 
incertitudine și ambiguitate, 
adaptabil, deschis la surprize 
(Sánchez, 2011, Murnieks, 

2007). 

Inovativitate "Eu creez". Gânduri / acțiuni 
noi, Imprevizibil, Schimbare 
radicală, Inovator, Vizionar, 

Creativ, Întrerupător de reguli 
(Krueger, 2005, Murnieks, 

2007). 

Perseverență „Am biruit”. Abilitatea de a 
depăși circumstanțele adverse 
(Markman et al., 2005, Cotton, 

1991). 
Tabel 4. Competențe antreprenoriale (OECD, UE, 2015, p. 13) 
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VII.4. Abordări ale educației antreprenoriale 
 

 O primă abordare implică o înțelegere mai amplă a 
antreprenoriatului, similară cu cea definită în competența cheie 
europeană; fiind astfel evidențiate rezultatele învățării legate de 
capacitatea de inserție profesională, cetățenie activă și competențe 
antreprenoriale pentru viață și muncă.  
 A doua are un domeniu de aplicare mai restrâns și se concentrează 
pe rezultate ale învățării care au o legătură directă de activitatea 
antreprenorială și de afaceri, de exemplu modul în care se creează și 
se gestionează o companie. 

   

  Definiția 
europeană a 
competenței cheie 

 Definiție națională 

  Nu există o 
definiție comună 
utilizată în context 
național/regional 

 Datele nu sunt disponibile 
  

Figura 9. Definiția europeană a competenței cheie, 
Sursa: Eurydice 
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Tabelul 5. Contextul educației antreprenoriale în școală (2012) 

 
Cultura financiară și rezolvarea creativă a problemelor 

 Pentru prima dată în anul 2012, PISA a inclus o evaluare a culturii 
financiare a elevilor. Rezolvarea creativă a problemelor a fost integrată 
în evaluarea PISA 2012, fiind prima competență transversală care a 
fost testată. Următoarea rundă de evaluare (2018), va include 
rezolvarea în colaborare a problemelor. Ambele dimensiuni sunt 
intrinsec legate de competențele antreprenoriale, deoarece au 
elemente comune, cum ar fi gestionarea incertitudinii, dezvoltarea 
spiritului de inițiativă și identificarea oportunităților inovatoare. 

Figura 10. Definiția europeană a competenței cheie 

  Da Nu 
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Percepțiile experților cu privire la contribuția educației la 
dezvoltarea unei culturi antreprenoriale 

 
 Monitorizarea Globală a Antreprenoriatului (GEM) este cel mai 
important studiu din lume în domeniul antreprenoriatului. Acesta 
analizează două elemente: comportamentul antreprenorial și 
atitudinile individuale, precum și contextul național, arătând modul în 
care este produs impactul asupra antreprenoriatului. 
 Majoritatea țărilor europene au avut un punctaj destul de redus. 
Cele evaluate puțin peste punctajul mediu de 2,5 puncte sunt 
Danemarca (singura țară din Europa cu un punctaj mai mare de 3), 
Estonia, Letonia, Olanda, Suedia și Elveția. Lituania, România, 
Slovacia, Finlanda și Norvegia, având, de asemenea, un scor aproape 
de 2,5 puncte.  
 Raportul concluzionează că, dacă o țară dorește să fie mai 
proactivă în dezvoltarea unei astfel de culturi, ”este relevant să 
implementeze politici și programe coerente pentru restructurarea 
capacității sistemelor educaționale, în vederea asigurării 
competențelor antreprenoriale [...] ca și competențe transversale 
pentru toți” (GEM, 2014, p. 31). 

 
Figura 11. Monitorizarea Globală a Antreprenoriatului:  

Sondajul cu privire la percepțiile experților naționali, 2014 
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 Un studiu Eurobarometru (2014) indică faptul că, pentru mulți 
tineri europeni, antreprenoriatul nu pare să ofere o soluție alternativă 
la criza locurilor de muncă. Mai mult de jumătate dintre respondenți 
au declarat că nu doresc să înceapă propria afacere (52%). Doar unul 
din cinci (22%) și-ar dori să înceapă o afacere, dar au considerat că 
este prea dificil. Doar un sfert dintre tinerii europeni sunt mai proactivi 
cu privire la începerea unei afaceri (5% au făcut acest lucru, 17% 
intenționează să facă acest lucru în viitorul apropiat și 3% au încercat 
să înceapă o afacere, dar au renunțat pentru că era prea dificil). Cel 
mai mare procent de respondenți care doresc să devină antreprenori 
se înregistrează în Lituania (32% intenționează să înceapă o afacere 
în următorii ani) și în România (33%). Pe de altă parte, cele mai mici 
valori se înregistrează în Germania (11%) și Grecia (11%). Țara cu cel 
mai mic procent de tineri care au început o afacere este Irlanda (doar 
2%). 

Cadrul politicii în domeniul educației antreprenoriale 
 În anul 2003, Europa a făcut prima sa referire la importanța 
educației antreprenoriale prin publicarea Cărții verzi europene cu 
privire la antreprenoriat în Europa. Pentru prima dată, Agenda Oslo 
(2006) a solicitat statelor membre să ”lanseze strategii naționale în 
domeniul educației antreprenoriale, cu obiective clare care să acopere 
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toate nivelurile de educație”. Recomandarea Parlamentului European 
și a Consiliului privind competențele cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții (2006) includea ”spiritul de inițiativă și 
antreprenoriatul” ca fiind una dintre cele opt competențe cheie. Planul 
de acțiune antreprenoriat 2020 (2012) face din educația 
antreprenorială ca fiind unul dintre cei trei piloni de sprijin pentru 
creșterii antreprenoriatului în Europa. Mai adăugăm și Rezoluția 
Parlamentului European referitoare la promovarea antreprenoriatului 
în rândul tinerilor (2015). 

 

 
Figura 12. Strategii în domeniul educației antreprenoriale  

elaborate la nivel central-2014/2025 

 
Figura 13. Tematici și acțiuni strategice  

în educația antreprenorială (2014/2015),  
Sursa : Eurydice  
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VIII. Paradigme în educația antreprenorială  
(Blenker, Korsgaard, Neergaard, Thrane, 2011)106. 

VIII.1. Educarea studenților pentru a crea noi întreprinderi 
Este paradigma cea mai veche și care domină metodologia 

educației antreprenoriale. Are la bază, pe de o parte, teoria lui 
Schumpeter (1934) și cea a lui Kirzner (1997), concentrându-se pe 
funcția inovativă a antreprenorului care generează creștere 
economică. Pe de altă parte, această abordare este influențată de 
”managementul tradițional”, în care controlul și planificarea sunt 
considerate vehicule centrale pentru mediul de afaceri și antreprenori. 
Elaborarea planului de afaceri este elementul dominant al programului 
de training, cu accente pe dimensiunea ”cum se face”. 
VIII.2. Educarea studenților pentru a transforma ideile și cunoștințele 
în inițiative care vor crea creștere economică 

Sprijinul guvernelor în acest sens are rațiuni macroeconomice: 
ativitatea antreprenorială trebuie să conducă la creștere economică la 
nivel societal și nu doar profit pentru antreprenorul local. 

În general, guvernele doresc să susțină activitatea antreprenorială 
din motive macroeconomice: activitatea trebuie să aibă ca rezultat 
creștere economică la nivel societal (Davidsson, Delmar, și Wiklund 
2006) și nu doar profit pentru întreprinzătorul individual. Conexiunea 
dintre profitul individual și crearea bogăției sociale reprezintă ”rațiunea 
de a fi a domeniului” (Venkataraman (1997, p. 133)107. 
Departamentele de cercetare și inovare ale marilor companii ar trebuie 
să fie vectori ai inovării și creșterii economice (Schumpeter, 1950). 

 
106 Blenker P, Korsgaard S, Neergaard H, Thrane C. (2011). The Questions We Care 

About: Paradigms and Progression in Entrepreneurship Education. Industry and 
Higher Education. 2011;25(6):417-427. doi:10.5367/ihe.2011.0065. 

107 Venkataraman, S. (1997). The distinctive domain of entrepreneurship research: 
an editor’s perspective, in Advances in Entrepreneurship, Katz, J., and Brockhaus, 
R., eds, pp 119–38, JAI Press, Greenwich, CT. 
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De asemenea, produsele teoretice ale universităților și insitutelor de 
cercetare ar trebui să fie fundament pentru dezvoltarea de noi afaceri. 
Abordarea predării antreprenoriatului trebuie să fie una 
interdisciplinară, implicând științele vieții, medicale și tehnice. 
Tematica abordată ar avea în vedere dezvoltarea unei echipe 
antreprenoriale, internaționalizarea, accesarea capitalului de risc, 
acțiunea de brevetare, etc. 
VIII.3. Facilitarea energiei antreprenoriale pentru schimbarea socială 

Aceste idei au condus la dezvoltarea antreprenoriatului social, care 
urmărește să rezolve probleme sociale sau de mediu pe baza unor 
cursuri și programe distincte. Se dau două exemple semnificative :  
încorporarea conceptului de oportunitate în domeniul 
antreprenoriatului social (Austin et al, 2006; Haugh, 2005; Hockerts, 
2006; Thompson et al, 2000) și utilizarea pe scară largă a figurilor 
eroice ca modele (Sarasvathy,2008).  

Abordarea pedagogică și didactică are elemente comune și puncte 
distincte față de abordarea tradițională. Elementele comune au în 
vedere accentul pus în formarea studenților pe dezvoltarea contactelor 
și a rețelelor adecvate, să dezvolte idei inovatoare. 

 
sursa:www.socialsectornetwork.com  
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Comisia Europeană și OCDE au publicat ediția din 2021 a „Missing 
Entrepreneurs 2021”108, care examinează modul în care politicile 
publice pot depăși obstacolele în calea start-up-urilor și a angajării pe 
cont propriu. Cu milioane de „antreprenori dispăruți”, țările ratează 
potențialele inovații, creștere și locuri de muncă. Aproximativ trei 
sferturi dintre astfel de antreprenori „dispăruți” sunt femei, jumătate 
au peste 50 de ani și unul din opt are sub 30 de ani. 

Aceste oportunități ratate se datorează mai multor factori, inclusiv 
dificultăți mai mari de acces la finanțare, lipsuri de competențe, rețele 
subdezvoltate și bariere instituționale (de exemplu, lipsa îngrijirii 
copiilor, atitudinile sociale descurajatoare). 

Aceste obstacole sunt adesea interdependente și sunt mai mari, în 
medie, pentru femei, imigranți, tineri, seniori și șomeri. De exemplu, 
atât femeile din UE, cât și din țările OCDE au 75% la fel de probabil ca 
bărbații să declare că au abilitățile pentru a începe o afacere și doar 
9% dintre femei încep și gestionează noi afaceri, comparativ cu 13% 
dintre bărbați din OCDE. 

Tinerii creează mai puține întreprinderi în UE decât cei de peste 50 
de ani, subliniază „The Missing entrepreneurs 2021”. David Halabisky, 
coordonatorul acestui proiect, aduce date suplimentare în acest 
sens.109 Tinerii manifestă un interes sporit pentru antreprenoriat. 
Aproximativ 45 % dintre tineri preferă să lucreze mai degrabă ca 
antreprenor decât ca angajat.110 Pentru studenți, 9 % dintre ei 
intenționează să fie antreprenori imediat după terminarea studiilor și 

 
108 OECD/European Commission (2021), The Missing Entrepreneurs 2021: Policies 

for Inclusive  Entrepreneurship and Self-Employment, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/71b7a9bb-en. 

109 Halabisky D. (Nov 29, 2021). Untapped Talent : Entrepreneurship can help address 
the unemployment challenge, https://www.oecd-forum.org/posts/untapped-talent-
entrepreneurship-can-help-address-the-youth-unemployment-challenge.  

110 European Union (January 2013).Entrepreneurship in the EU and beyond, 
   Updated on data.europa.eu: 25.02.2022,  
    http://data.europa.eu/88u/dataset/s1024_354.  



94 
 

34,7 % se gândesc să înceapă o afacere în termen de cinci ani de la 
absolvire.111   

 
Figura 14. Proporția tinerilor (18-30 de ani) care lucrează la o nouă 

afacere, 2016-2020 
Sursa : Global Entrepreneurship Monitor (2021), Special tabulations 

for the OECD; European Commission (2014). Entrepreneurship in the 
EU and beyond, Flash Eurobaromter 354. 

Trebuie să evidențiem faptul că doar 8 % dintre persoanele cu 
vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani din țările OECD au făcut acest 
lucru între 2016-2020. Să nu uităm și de efectele negative ale COVID-
19. În concluzie, există un potențial substanțial neexploatat în rândul 
tinerilor, sublinia David Halabisky. Educarea antreprenorială a tinerilor 
reprezintă o pârghie importantă pentru inițierea în lumea afacerilor, 
sprijinirea lor în acest scop și, în consecință, reducerea șomajului în 
rândul tinerilor. 

Reducerea decalajelor de gen și generație este esențială pentru 
declanșarea unei noi ere a antreprenoriatului. 

 
111  Sieger, P., Fueglistaller, U., Zellweger, T. & Braun, I. (2019). Global Student 

Entrepreneurship 2018: Insights From 54 Countries. St.Gallen/Bern: KMU-
HSG/IMU. 
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Figura 15. Ponderea populației implicată în demararea sau derularea 

unei noi afaceri, 2016-2020 
Sursa : Global Entrepreneurship Monitor (2021), Special tabulations  

for the OECD 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Ponderea antreprenorilor „dispăruți” în raport cu numărul 
total de antreprenori în stadiu incipient, medie pentru 2016-2020 

Soursa: OECD calculations based on GEM (2021), Special tabulations 
for the OECD of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) adult 

population survey for the years 2016 to 2020. 
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În ceea ce privește România,112 munca pe cont propriu a scăzut în 

ultimul deceniu, dar a rămas ușor mai mare decât media UE (15% față 
de sub 14% în 2020). Acest lucru se datorează în mare măsură 
nivelurilor ridicate de angajare pe cont propriu în rândul seniorilor (50-
64 de ani) (20%) și tinerilor (20-29 de ani) (10%). Un procent de 85% 
dintre antreprenorii „dispăruți” sunt femei și 62% au între 50 și 65 de 
ani. 

 
Figura 17. România:Indicatori ai antreprenoriatului inclusiv 

Source: Panel a: (World Bank, 2020[1]; Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), 2021[2]; OECD, forthcoming[3]); Panels b-c: 
(Eurostat, 2021[4]). Please see Chapter 9 for the full citations. 

 
112OECD/European Commission (2021), The Missing Entrepreneurs 2021: Policies for 

Inclusive  Entrepreneurship and Self-Employment, OECD Publishing, Paris, Romania, 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d0c018-
en/index.html?itemId=/content/component/c9d0c018-en.  
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 În 2020, OCDE a lansat Acțiunea globală „Promovarea 
ecosistemelor economiei sociale și solidare”, care este finanțată de 
Instrumentul de parteneriat extern al Uniunii Europene și va acoperi 
peste 30 de țări pe o perioadă de trei ani. OECD a organizat în perioada 
13-16 septembrie 2021 conferința ”Economia socială și solidară: de la 
margini la curentul principal”113, care a reunit peste 700 de participanți 
din 65 de țări, miza fiind promovarea economiei sociale, promovarea 
unor politici, împreună cu UE, care să permită dezvoltarea și creșterea 
economiei sociale la nivel global (sublinia Mathias Corman, secretarul 
general al OECD). Valorile de participare, solidaritate, inovare și 
proprietate colectivă pot ajuta la refacerii încrederii în comunitățile 
distruse de COVID-19, de efectele negative pe termen mediu ale 
războiului din Ucraina. 
 La 9 decembrie 2021, Comisia Europeană a adoptat ”Planul 

european de acțiune socială”. Pandemia de Covid-19 a justificat 
trecerea la un model economic echitabil, durabil și rezistent și mai 
puternic decât înainte. Scopul planului de acțiune este de a spori 
investițiile sociale, de a sprijini actorii economiei sociale și întreprinderile 
sociale să înceapă, să extindă, să inoveze și să creeze locuri de muncă. 
Acesta va face acest lucru printr-o serie de inițiative în următoarele trei 
domenii: 
1. Crearea condițiilor potrivite pentru ca economia socială să prospere. 
2. Deschiderea oportunităților pentru ca organizațiile din economia 

socială să  se înființeze și să se extindă. 
3. Asigurarea că economia socială și potențialul acesteia sunt 
recunoscute. 114  

 
113 OECD Global Action: Promoting Social and Solidarity Economy Ecosystems (13-16 

September 2021). The Social and Solidarity Economy: From the Margins to the 
Mainstream. 

114 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 
(December 2021). Building an economy that works for people: an action plan for the 
social economy, Luxembourg: Publications Ofce of the European Union.  
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Figura 18. Planul european pentru o economie socială 

Sursa: UE, (December 2021). Building an economy that works for 
people: an action plan for the social economy 

În ultimii ani a crescut interesul pentru întreprinderile sociale din 
Europa. Potrivit unui studiu comandat de Comisia pentru piața internă 
și protecția consumatorilor din Parlamentul European, în Spania există 
aproximativ 43 000 de întreprinderi sociale, care au creat circa 2,2 
milioane de locuri de muncă directe și indirecte.115 Același raport arată 
că cifra de afaceri a economiei sociale reprezintă 10% din PIB-ul 
național. 
VIII.4. Facilitarea unei mentalități antreprenoriale în practica cotidiană  

Se are în vedere dezvoltarea și a altor calități la un antreprenor, 
cum ar fi : „inițiativă, putere de persuasiune puternică, asumare de 
riscuri moderată, mai degrabă decât mare, flexibilitate, creativitate, 
independență/autonomie, nevoie de realizare, imaginație, convingeri 
interne ridicate de control, leadership și muncă grea” (Gibb, 1987, p. 
6)116. În esență, se urmărește ”dezlănțuirea potențialului naturii 

 
115 European Parliament, DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES 
  POLICY DEPARTMENT A: ECONOMIC AND SCIENTIFIC POLICY (2016). Social 

Economy, PE 578.969. 
116 Gibb, A. (1987). Designing effective programmes for encouraging the business 

start-up process: lessons from the UK experience, Journal of European Industrial 
Training, Vol 11, No 4, pp 24–32. 
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umane” (Sarasvathy și Venkataraman, 2011, p 115) 117, dezvoltarea 
personală în general, autorealizarea individului (Steyaert și Katz, 
2004)118. Antreprenoriatul este văzut ca un fenomen societal, mai mult 
decât unul strict economic. Se pot iniția, în acest scop, diferite 
programe de coaching. 

Autorii încearcă o conciliere a celor patru paradigme. 
Antreprenoriatul de zi cu zi este o practică anterioară tuturor celorlalte 
forme de antreprenoriat și care poate oferi studenților o adevărată 
meta-competență antreprenorială. Această abordare se abate de la 
predarea tradițională din universitate. Abordarea este, de cele mai 
multe ori, teoretizantă, ruptă de realitate. Viața ne demenstrează că 
este nevoie de ”un plan de ansamblu al arhitectului” (Spinosa et 
al.,1997)119, care vrea să construiască o clădire, de o abordare 
sistemică (Stanciu, 2018). De aici și o altă abordare didactică a 
educației antreprenoriale (Blenker, Korsgaard, Neergaard, Thrane, 
2011). De asemenea, considerăm că ideile savantului francez Edgar 
Morin privind paradigma complexității pot fi valorificate și în context 
antreprenorial.120 
Fiecare paradigmă poate fi valorificată ca o modalitate distinctă de 
organizare a unui curs de educație antreprenorială, dar și integrate 
într-un program de studiu complex (Blenker, Korsgaard, Neergaard, 
Thrane, 2011, p. 425). 
 

 
117 Sarasvathy, S.D., and Venkataraman, S. (2011). Entrepreneurship as method: 

open questions for an entrepreneurial future, Entrepreneurship Theory and 
Practice, Vol 35, No 1, pp 113–135. 

118 Steyaert, C., and Katz, J. (2004). Reclaiming the space of entrepreneurship in  
society: geographical, discursive and social dimensions, Entrepreneurship and 
Regional Development, Vol 16, No 3, pp 179–196. 

119 Spinosa, C., Flores, F. and Dreyfus, H.L. (1997). Disclosing New Worlds: 
Entrepreneurship, Democratic Action and the Cultivation of Solidarity, MIT Press, 
Cambridge, MA. 

120 Morin E. , 1990,  Introduction à la pensée complexe, ESF éditeur, Paris. 
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Concluzii parțiale 
 
 

Am realizat un scurt istoric al ideii de antreprenoriat și am 
prezentat câteva definiții ale antreprenoriatului. 

Am prezentat concepțiile economice despre antreprenoriat (la 
nivel macroeconomic, la nivel organizațional și la nivel individual). 

Am sintetizat câteva paradigme în educația antreprenorială: 
a) creare de noi întreprinderi; 
b) de a avea inițiative care să conducă la creștere economică; 
c) antreprenoriatul ca o pârghie de schimbare socială; 
d) facilitarea mentalității antreprenoriale în practica cotidiană. 
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IX. O nouă paradigmă-universitatea antreprenorială 

IX.1. Modele de dezvoltare a universităților  
 

Dezvoltarea universităților în lume s-a făcut urmând două 
modele de bază: humboldtian și cel napoleonian, care s-au dezvoltat 
aproape concomitent (Reisz, 2018).121 Modelul humboldtian are 
următoarele caracteristici (Reisz, 2018, p. 66): unitatea dintre educație 
și cercetare; libertatea academică în educație și cercetare; includerea 
științelor în facultatea filosofică; rolul național al universității. Și 
dezvoltarea universităților americane și japoneze stă sub semnul 
modelului humboldtian. Modelul napoleonian are, la rândul său, 
câteva note definitorii: separarea educației de cercetare; școlile 
superioare nu trebuie să fie autonome ca organizații; produsul său 
principal va fi inginerul; facultățile tipice sunt cele tehnologice (Reisz, 
2018, p. 83). Școlile politehnice din Rusia sovietică au preluat modelul 
francez, care s-a răspândit și în celelalte țări socialiste, inclusiv în 
România. 

Se cunosc încercări de a regândi modelele  de dezvoltare a 
universităților din perspectiva provocărilor lumii contemporane. 
Studenții de azi vor trăi într-o altă lume și universitățile trebuie să facă 
un efort colectiv de a proiecta dezvoltarea lor din perspectiva acestui 
demers prospectiv. 

Pericolul de a transforma educația într-o marfă (Renaut, 
2007),122 care să aducă profit se manifestă prin câțiva indicatori: 
importanța discursului utilitarist; fascinația pentru clasamentele 
internaționale (ranking); practicile de evaluare vor fi centrate pe 

 
121 Reisz R. D. (2018). Despre fertilitatea erorilor. Imitație și inovație în  

învățământul superior, Ed. Trei, București. 
122 Renaut A. (2007). L'ÉDUCATION EST-ELLE UNE MARCHANDISE COMME UNE 

AUTRE ? « Pouvoirs », 2007/3 n° 122 | pages 125 à 136, available on-line at: 
https://www.cairn.inforevue-pouvoirs-2007-3-page-125.htm, accesat la data de 
19.09.2019. 
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numărul de articole publicate și de brevete obținute; apariția unei a 
treia misiuni a universității (pe lângă cele de educație și cercetare), de 
a fi în serviciul societății (Valenduc, 2016)123. 

Conferința președinților universităților (CPU, 2018, 2019) din 
Franța a făcut mai multe recomndări privind dezvoltarea universităților 
europene.124 

Louvain Learning Lab a organizat în anul 2016 o formulă 
inovativă de reflecție privind viitorul universității la orizontul anilor 
2035, intitulată Hack’apprendre, la care au participat în jur de 80 de 
participanți, care au fost organizați în 8 grupe. Trăsăturile universității 
la nivelul anului 2035 au fost astfel sintetizate: modulară; încrezătoare 
în potențialul studenților; catalitică (contribuind la emergența unor noi 
meserii); circulară și sistemică; fluidă (permițând diferite tipuri de 
învățări); deschisă spre experiențele umane; va consilia proiectele 
oamenilor; o mare etrogenitate a studenților (Lebrun, 2016)125. 

 
123 Valenduc Gé. (2016). Entre marchandisation et service public, les nouveaux 

modèles universitaires européens en question. In: La vie de la recherche 
scientifique, Vol. 2016, no.407, p. 10-14, Available at: 
http://hdl.handle.net/2078.1/180021, accesat la data de 15.09.2019. 

124 French University Presidents’ Conference (CPU) (les 21 et 22 mars 2019). 
Autonomie des universités ? Perspectives et recommandations, Université Bretagne 
Sud ; French University Presidents’ Conference (CPU) *15 et 16 mars 2018). The 
Europe of Universities. Perspectives and Recommendations , Dijon. 

125 Lebrun M., 2006- Un hackaton pour imaginer l’université en 2035 : 
Hack’apprendre © du LLL, available on-line at:   
http://lebrunremy.be/WordPress/?p=787.   
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IX.2. Geneza ideii de universitate antreprenorială 
Ideea universității antreprenoriale s-a impus după ce sociologul 

american Burton R. Clark a publicat două cărți pe această problematică 
(Creating Entrepreneurial Universities, 1998; Sustaining Changes in 
Universities, 2004).126 

În cartea din 1998, Creating Entrepreneurial Universities , a 
folosit cazuri europene pentru a conceptualiza cinci „căi de 
transformare”. Cartea din 2004, Sustaining Changes in Universities, în 
căutarea exemplelor de acțiune antreprenorială, apelează la 14 studii 
de caz distribuite la nivel internațional pentru a clarifica din nou acești 
pași transformatori și pentru a sugera dinamica schimbării.  

IX.3. Modele conceptuale 
 

Cadrele conceptuale precum Modelul Diamond (Porter 1991), 
Modul 2 de transfer al cunoașterii (Gibbons et al. 1994), Sistemul 
Național de Inovare (Freeman 1995) și Triple Helix (Etzkowitz și 
Leydesdroff 2000) ne avertizează asupra faptului că entitățile naționale 
(actori statali și nestatali) nu-și pierd relevanța într-o lume globalizată; 
în unele cazuri ele devin și mai critice pentru dezvoltarea economică a 
națiunii (Data & Adesola, 2018).127 
  

 
126 Allan N. Gjerding & Celeste P. M. Wilderom & Shona P. B. Cameron & Adam Taylor 

& Klaus-Joachim Scheunert (2006). "Twenty Practices of an Entrepreneurial 
University," Higher Education Management and Policy, OECD Publishing, vol. 18 (3), 
pages 1-28. 

127 Datta, S., and S. Adesola (2018). Introduction to the Special Issue on Universities 
  in the Innovation Triad. International Journal of Technology Management and 
  Sustainable Development 17 (3): 197–202. 
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IX.3.1. Modelul Diamond (Porter 1991)128 
Michael Porter (1947) este profesor și guru al managementului în 

domeniul strategiei competitive și profesor al Universității Bishop 
William Lawrence la Harvard Business School (HBS). Porter este 
autorul unor cărți celebre de management precum: Competitive 
Strategy (1980), Competitive Advantage (1985), Competition in 
Global industries (1986) și The Competitive Advantage of 
Nations (1990). Contribuțiile sale teoretice au în vedere, în principal: 
modelul forțelor competitive (sau modelul celor cinci forțe); modelul 
lanțului valoric; modelul diamantului Porter; teoriile privind strategiile 
generice. 

Modelul Diamond este un cadru în formă de diamant care se 
concentrează pe explicarea de ce anumite industrii dintr-o anumită 
națiune sunt competitive la nivel internațional , în timp ce altele nu. 

 
Figura 18. Modelul diamant al avantajului competitiv național al 

lui Porter  
 

128 Porter, M. (1991). The Competitive Advantage of Nations, London: MacMillan. 
  Porter, M. E. and Stern, S. (2001), ‘National innovative capacity’, in M. E. Porter, 
  J. D. Sachs, P K. Cornelius, J. W. McArthur and K. Schwab (eds), The Global 
  Competitiveness Report 2001–2202 by. New York: Oxford University Press, 
  pp. 102–18. 
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IX.3.2. Moduri de transfer a cunoașterii științifice 

 

A. Modul 1 
 

„Modul 1” de producere a cunoștințelor se referă în primul rând la 
cercetarea universitară de bază (cercetarea de bază efectuată de 
sectorul învățământului superior) care este organizată într-o structură 
disciplinară (Carayannis, Campbell, 2011)129. Se caracterizează, de 
asemenea, are un caracter omogen și ierarhic (Gibbons et al. 1994)130 

 

B. Modul 2 (Gibbons et al. 1994)131 
 

Michael Gibbons este în prezent profesor onorific la Science and 
Technology Policy Research la Universitatea Sussex, funcție pe care a 
deținut-o din 2004 până în 2007. A fost director fondator al 
Programului de Cercetare Politică în Știința și Tehnologia Ingineriei și 
director de cercetare și transfer de tehnologie la Universitatea din 
Manchester. 

 

 
129 Carayannis, E.G., Campbell, D.F.J. (2011). Open Innovation Diplomacy and a 21st 

Century Fractal Research, Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building 
on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the “Mode 3” 
Knowledge Production System. J Knowl Econ 2, 327 (2011). 
https://doi.org/10.1007/s13132-011-0058-3. 

130 Gibbons, Michael; Limoges, Camille; Nowotny, Helga; Schwartzman, Simon, 
Scott, Peter and Trow, Martin (First published 1994).The New Production of 
Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, 
SAGE Publications, London.  

131 Gibbons, Michael; Limoges, Camille; Nowotny, Helga; Schwartzman, Simon, 
Scott, Peter and Trow, Martin (First published 1994).The New Production of 
Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, 
SAGE Publications, London.  
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Modul 2 
Cunoștințele se realizează într-un context de aplicare. 
Are un caracter transdisciplinar 
Trăsături distincte: 

a)  Dezvoltă un cadru distinct, dar în evoluție, pentru a ghida 
eforturile de rezolvare a problemelor. 
b) Cunoștințele transdisciplinare își dezvoltă propriile structuri 

teoretice, metode de cercetare și moduri de practică distincte. 
c)  Rezultatele sunt comunicate celor care au participat în cursul 

acelei participări și astfel, într-un anumit sens, difuzarea rezultatelor 
se realizează inițial în procesul de producere a acestora. 
d) Are un caracter dinamic. 

Eterogenitatea și diversitatea organizațională 
Modul 2 este mai Heterarhic (heterarchical) (distribuie puterea între 
participanți) și mai trecător. 
Responsabilitate socială și reflexivitate 
Include un set mai larg, mai temporar și mai eterogen de practicieni, 
care colaborează la o problemă definită într-un context specific și 
localizat. 

Tabelul 6. Câteva implicații ale modului 2 
 (Gibbons et al., 1994) 

Masificarea învăţământului superior şi funcţia distinctă de 
cercetare au produs un număr tot mai mare de oameni familiarizaţi cu 
metodele de cercetare, dintre care mulţi sunt dotaţi cu cunoştinţe de 
specialitate şi deprinderi de diferite feluri.  

Producerea de cunoștințe științifice și tehnologice se desfășoară 
acum nu numai în universități, ci și în industrie și laboratoare 
guvernamentale, în think-tank-uri (experți, specialiști consulatați), 
instituții de cercetare și consultanță etc. 
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Extinderea învățământului superior, la nivel internațional, a 
însemnat creșterea numărului de site-uri potențiale în care se 
desfășoară cercetări cu competențe recunoscute.  

În paralel cu această vastă extindere a ofertei a fost și 
extinderea cererii de cunoștințe de specialitate de toate felurile.  

Cunoașterea joacă un rol crucial pe multe piețe dinamice. 
Grupuri complexe de actori formează forumuri hibride, care 

oferă stimuli atât pentru oferta, cât și pentru cererea de cunoștințe 
specializate. În aceste foruri sunt generate atât cunoștințele teoretice, 
cât și cele practice. 

Cerința industriei de cunoaștere, în special pentru rezultatele 
cercetării științifice și tehnologice, este larg apreciată. Noua tehnologie 
este o condiție necesară și nu suficientă pentru o performanță 
inovatoare de succes. 

Modul 2 nu înlocuiește, ci completează Modul 1. Modul 2 
constituie un mod distinct cu propriul set de norme cognitive și sociale.  

Producția de cunoștințe distribuite social tinde spre forma de 
rețea globală al cărei număr de interconexiuni este extins continuu prin 
crearea de noi site-uri de producție.  

Ingeniozitatea este necesară pentru că, mai devreme sau mai 
târziu, colaborarea trebuie să se transforme în competiție.  

 

B. ”Modul 3”de producere a cunoștințelor 
 

Modelul 3 permite și subliniază coexistența și co-evoluția diferitelor 
paradigme de cunoaștere și inovare: competitivitatea și superioritatea 
unui sistem de cunoaștere este foarte determinată de capacitatea sa 
de adaptare de a combina și integra diferite moduri de cunoaștere și 
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inovare prin co-evoluție, co-specializare și coopetiția stocului de 
cunoștințe și dinamica fluxului (Carayannis, Campbell, 2009)132.  

Modul 3 de producere a cunoștințelor se află în centrul 
ecosistemului fractal de cercetare, educație și inovare (FREIE) și 
constă în ”rețele de inovare” și ”clustere de cunoștințe” (Carayannis, 
Campbell, 2006)133. Acesta este un 
sistem multistratificat , multimodal , multi-nodal și multilateral , care 
cuprinde rețele de inovare și grupuri de cunoștințe complementare și 
care se consolidează reciproc, constând din capital uman și intelectual, 
modelate de capitalul social și susținute de capitalul financiar 
(Carayannis & Campbell, 2011)134. 

 

IX.3.3. Sistemul Național de Inovare (Freeman 1995)135 
 

Numărul de teorii ale sistemelor de inovare a crescut 
considerabil în ultimele două decenii și au fost dezvoltate mai multe 
abordări ale sistemelor de inovare, cu accent pe inovațiile tehnologice 
(Ghazinoory  et a., 2020)136.  

 
132 Carayannis, Elias G., Campbell, David F. J. (2009). “Mode 3” and “Quadruple Helix”: 

Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem. International Journal of 
Technology Management 46 (3/4), 201–234. 

133 Carayannis EG, Campbell DFJ (2006). “Mode 3“: meaning and implications from 
a knowledge systems perspective. In: Carayannis EG, Campbell DFJ (eds) 
Knowledge creation, diffusion, and use in innovation networks and knowledge 
clusters. A comparative systems approach across the United States, Europe and 
Asia. Praeger, Westport, pp 1–25. 

134 Carayannis, E.G., Campbell, D.F.J. (2011). Open Innovation Diplomacy and a 21st 
Century Fractal Research, Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building 
on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the “Mode 3” 
Knowledge Production System. J Knowl Econ, 2, 327 (2011). 
https://doi.org/10.1007/s13132-011-0058-3. 

135 Freeman, C. (1995). ‘The “National System of Innovation” in historical 
perspective’, Cambridge Journal of Economics, 19:1, pp. 5–24. 

136 Sepehr Ghazinoory, Shohreh Nasri, Fatemeh Ameri, Gholam Ali Montazer, Ali 
Shayan (2020). Why do we need ‘Problem-oriented Innovation System (PIS)’ for 
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Conceptul de sistem național de inovare (SNI) a fost dezvoltat 
în deceniul 1980-1990 (Freeman, 1987137; Lundvall, 1992138 și Nelson, 
1993139). 

Funcționarea eficientă a sistemelor naționale de inovare poate 
fi o sursă de multe oportunități, dar nu se poate uita că inovarea în 
sine poate însemna limitarea dar și generarea diferitelor tipuri de 
riscuri pentru funcționarea pieței locale (Dworak, Grzelak and Roszko-
Wójtowicz, 2022).140 OECD, UE au integrat conceptul în analizele lor 
sistemice. 

În contextul acestor dezbateri, s-a adus în discuție și conceptul 
de ”inovație încrucișată”, mai întâi în cadrul unui proiect finanțat de 
UE-”Cross X Innovation” (https://www.cross-innovation.eu/), pe care 
l-a definit pe scurt drept „inovație de colaborare și condusă de 
utilizatori, care are loc peste granițele sectoriale, organizaționale, 
tehnologice și geografice”. Inovația încrucișată devine o constantă a 
lumii contemporane în condițiile digitalizării, ale tehnologiilor media 
digitale, ale dialogurilor transfrontaliere între diferite sectoare ale 
economiei mondiale (Ibrus, 2019)141.  

Un studiu recent (López-Rubio, Roig-Tierno & Mas-Verdú, 2022) 
arată că cercetarea SNI a crescut substanțial din 2007. În general, 
Marea Britanie poate fi considerată lider în cercetarea NIS, cu 111 

 
solving macro-level societal problems?, Technological Forecasting and Social 
Change, Volume 150, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119749. 

137 Freeman, C. (1987). Technology policy and economic performance: lessons from 
Japan. Pinter Publishers. 

138 Lundvall, B. A. (1992). National systems of innovation: towards a theory of 
innovation and interactive learning. London: Pinter. 

139 Nelson, R. R. (1993). National Innovation Systems. A comparative analysis. Edited 
by Richard R. Nelson. ISBN: 9780195076172. 

140 Dworak, Edyta, Maria Magdalena Grzelak, and Elżbieta, Roszko-Wójtowicz (2022). 
Comparison of National Innovation Systems in the European Union Countries. Risks 
10: 6. https://doi.org/10.3390/risks10010006. 

141 Ibrus, I. (2019). „From Innovation Systems to Cross-innovations”, Ibrus, 
I. (Ed.) Emergence of Cross-innovation Systems , Emerald Publishing Limited, 
Bingley, pp. 17-40. https://doi.org/10.1108/978-1-78769-977-920191008.  
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publicații și 5007 citări, urmată de SUA (120 publicații și 3815 citări) 
și, cu o oarecare distanță în urmă. , Germania (54 publicații și 1908 
citări). Alte țări proeminente în cercetarea NIS sunt Spania și Italia (cu 
mai mult de 1000 de citări fiecare), Danemarca (962 de citări), Țările 
de Jos (847 de citări) și China (844 de citări). Țările BRICS minus China 
(adică Brazilia, Rusia, India și Africa de Sud) sunt, de asemenea, 
printre țările cu cele mai multe publicații NIS. Cu toate acestea, au 
rezultate slabe în ceea ce privește indicatorii de influență (număr de 
citări, citări per studiu și h-index).142 

Cercetările au demonstrat că țările cu economii bazate pe 
cunoaștere se sprijină pe NIS pentru a stimula creșterea economică și 
competitivitatea. Și țările în curs de dezvoltare adoptă tot mai mult 
sistemele de inovare. 

 
Figura 19. Firme inovatoare, 2014-2016. Firme care raportează 

una sau mai multe inovații în perioada de referință, Sursa: OCDE, pe 
baza sondajului OCDE din 2019 privind statisticile naționale de 

inovare și a Sondajului Eurostat asupra inovației comunitare (CIS-
2016), http://oe.cd/inno-stats, ianuarie 2020. 

 
142 López-Rubio, P., Roig-Tierno, N. & Mas-Verdú, F. (2022). Assessing the Origins, 

Evolution and Prospects of National Innovation Systems. J Knowl Econ 13, 161–
184 (2022). https://doi.org/10.1007/s13132-020-00712-7. 
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Datele publicate de către OECD143 ne arată că 53% dintre firme au 
introdus un nou produs sau un proces de afaceri în 2014-2016. Aceste 
firme inovatoare au reprezentat 70% din locurile de muncă din 
sectorul de afaceri.  

În ceea ce privește Statisticile și analizele privind proprietatea 
intelectuală (PI), OECD (2021)144 arată că activitățile globale de 
cercetare și dezvoltare și brevetare rămân foarte concentrate în cei 
mai mari  2 000 de investitori în cercetare și dezvoltare din lume. 
Acestea sunt responsabile pentru 87% din cheltuielile globale de 
cercetare-dezvoltare ale întreprinderilor din sectorul privat și 63% din 
cererile de brevete pentru toate tehnologiile. Există mult mai puțină 
concentrare în etapa de comercializare, doar 6% din toate mărcile 
comerciale sunt deținute de cei mai mari investitori în cercetare și 
dezvoltare. Printre investitorii de top în cercetare și dezvoltare, 
investițiile în cercetare și dezvoltare, brevetele și mărcile comerciale 
sunt foarte concentrate în mâinile a câteva sute de companii. Firmele 
cu sediul în Statele Unite (SUA) conduc clasamentul în aproape fiecare 
sector. Companiile situate în Japonia și în Uniunea Europeană (UE27) 
au pierdut recent teren în fața companiilor cu sediul în Republica 
Populară Chineză (denumită în continuare „China”). 
 

 
143 OECD (2020). Innovation Indicators 2019. 
144 Amoroso S., Aristodemou L., Criscuolo C., Dechezleprêtre A., Dernis H., Grassano 

N., Moussiegt L., Napolitano L., Nawa D. Squicciarini M., Tübke A. (2021). World 
Corporate Top R&D investors: Paving the way for climate neutrality. A joint JRC and 
OECD report. EUR 30884 EN, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-43373-6, doi:10.2760/49552, JRC126788. 
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IX.4. Ce este o universitate antreprenorială? 

     IX.4.1. Triple Helix (Etzkowitz și Leydesdroff 2000)145 
Crearea universităților antreprenoriale a stat sub semnul unui 

triplu helix (elice triplă): universitate-industrie-guvernare (Etzkowitz și 
Leydesdorff, 1999).146  

Ulterior, modelul „Triple Helix” a fost folosit pentru a dezvolta 
un nou concept, „triunghiul cunoașterii” (Viitanen, Markkula și Soler, 
2013), care configurează o triadă între cercetare – educație – inovație.  

 
 

 
Figura 20. Trei modele ”Triple Helix”, Etzkowitz & Leydesdorff, 

2000 
 

Etzkowitz și Leydesdorff (2000) disting trei tipuri de modele 
Triple Helix, și anume „modelul etatist”, „modelul laissez-fair” și 
„modelul echilibrat”. În modelul etatist, guvernul controlează atât 
mediul academic, cât și industria și este de așteptat să preia 
conducerea în dezvoltarea proiectelor și furnizarea de resurse pentru 
noi inițiative. În modelul laissez-faire, industria, mediul academic și 

 
145 Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L. (2000). ‘The dynamics of innovation: From 
  National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industrygovernment 
  relations’, Research Policy, 29:2, pp. 109–23. 
146 Etzkowitz, H., Leydesdorff, L., 1999. The future location of research and 

technology transfer. Journal of Technology Transfer, Summer. 
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guvernul sunt separate și independente unele de altele. Acești actori 
interacționează doar modest peste granițe puternice. În modelul 
echilibrat Triple Helix, ca model ideal, cele trei sfere se suprapun și 
colaborează. „Configurația echilibrată oferă cele mai importante 
perspective pentru inovare, deoarece mediile cele mai favorabile 
pentru inovare sunt create la intersecțiile sferelor” (Ranga & Etzkowitz, 
2013, p. 239)147. Modelul echilibrat este considerat un Triple Helix 
ideal, în care o caracteristică cheie este că universitatea se transformă 
către antreprenoriat (Etzkowitz, 2008). 

Din perspectiva logicii instituționale, un sistem regional Triple 
Helix poate fi văzut ca un sistem instituțional în care organizațiile și 
actorii individuali din diferite sectoare interacționează între ei și astfel 
sunt scufundați într-un mediu logic multiplu. Actorii cu experiențe 
intersectoriale sunt probabil să devină antreprenori instituționali 
pentru a schimba setările instituționale din sistemul instituțional al 
Triple Helix.  

 

IX.4.2. Helixul cvadruplu (Carayannis, Campbell, 2011) 148 
Cvadruplu helix înseamnă a adăuga la elicele menționate mai 

sus un „a patra elice”, pe care o identificăm în „publicul bazat pe mass-
media și bazat pe cultură”, precum și în „societatea civilă” 149.  
 

 
147 Ranga, M., & Etzkowitz, H. (2013). Triple Helix Systems: An Analytical Framework 

for Innovation Policy and Practice in the Knowledge Society. , 27(4), Special Issue 
(August 2013). Industry and Higher Education, 27(4), 237-262. 

148 Carayannis, E.G., Campbell, D.F.J. (2011). Open Innovation Diplomacy and a 21st 
Century Fractal Research, Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building 
on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the “Mode 3” 
Knowledge Production System. J Knowl Econ, 2, 327 (2011). 
https://doi.org/10.1007/s13132-011-0058-3. 

149 A se vedea în plus, Carayannis EG, Campbell DFJ (2009) “Mode 3” and “quadruple 
helix”: toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of 
Technology Management 46(3/4):201–234. 
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Figura 21. Conceptualizarea sistemului de inovare „cu patru 
elice”.  

Sursa: Conceptualizarea autorilor (Carayannis , Campbell, 2011) 
 

Caracteristicile helixului cvadruplu sunt: cultura (culturi) și cultura 
inovației (culturi ale inovației); cunoașterea culturii și cultura 
cunoașterii; valori și stiluri de viață; multiculturalism, multicultură și 
creativitate; mass-media; arte și universități de arte; sisteme de 
inovare pe mai multe niveluri (local, național, global), cu universități 
de științe, dar și universități de arte.  

Putem denumi acest fenomen și ”creativitatea creării cunoașterii” 
(Carayannis EG, Campbell, 2010).150 Din punct de vedere 
organizațional și instituțional se încurajează dezvoltarea ”mediilor 
creative de cunoaștere”, care sunt ”acele medii, contexte și 
împrejurimi ale căror caracteristici sunt de așa natură încât exercită o 
influență pozitivă asupra ființelor umane angajate în activități creative 
care vizează producerea de noi cunoștințe sau inovații; fie că lucrează 

 
150 Carayannis EG, Campbell DFJ (2010). Triple helix, quadruple helix and quintuple 
helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? 
A Proposed framework for a transdisciplinary analysis of sustainable development 
and social ecology. International Journal of Social Ecology and Sustainable 
Development , 1(1):41–69. 
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individual sau în echipă, în cadrul unei singure organizații sau în 
colaborare cu altele” (Hemlin, Allwood, Martin, 2004). 151  

 
Figura 22. Creșterea interrelației încrucișate a inovației și creativității 

în economiile avansate de cunoaștere, societățile cunoașterii și 
democrațiile cunoașterii.   

Sursa: Conceptualizarea autorilor (Carayannis , Campbell, 2011), 
bazată pe  Dubina , Carayannis , Campbell ,2012 

 
Industriile creative fac parte din economia helixului cvadruplu. 

După cum Dubina și colab.152 afirmă (2012) : „Cu cât o economie a 
cunoașterii (economia creativității) și o societate a cunoașterii 
(societatea creativității) sunt mai avansate și mai mature, cu atât 
cunoștințele, inovația și creativitatea pot fi absorbite și chiar sunt 
solicitate pentru progrese suplimentare. Economia creativității 
interrelaționează în mod creativ inovațiile tehnologice cu inovațiile 
sociale ” (vezi Fig.  22). 
 

 
151 Hemlin S, Allwood CM, Martin BR (2004). Creative knowledge environments. The 
influences on creativity in research and innovation. Edward Elgar, Cheltenham. 
152 Dubina IN, Carayannis EG, Campbell DFJ (2012) Creativity economy and a crisis 

of the economy? Coevolution of knowledge, innovation, and creativity, and of the 
knowledge economy and knowledge society. Journal of the Knowledge Economy 
3(1) (in press). http://www.springerlink.com/content/t5j8l12136h526h5/. 
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IX.4.3. Modelul cu cinci elice (”Quintuple Helix”) 
 

Elicoidul cvadruplu contextualizează elicea triplă, iar elicea 
cvintuplă contextualizează elicea cvadruplă (vezi Fig. 23). 153   
 

 
Figura 23. Societatea ca un context pentru sistemele de 

inovare cu triple helix; mediile naturale ca un context pentru 
sistemele de inovare cu elice cvadruple. 

Sursa: Conceptualizarea autorilor (Carayannis , Campbell, 2011) 
  

Cu cât societățile cunoașterii și economiile cunoașterii devin mai 
avansate, cu atât mai mult este nevoie să ne îndreptăm atenția către 
modele de inovare mai ample (a se vedea figura  24).  

 
153 Carayannis EG, Campbell DFJ (2010). Triple helix, quadruple helix and quintuple 

helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? 
A Proposed framework for a transdisciplinary analysis of sustainable development 
and social ecology. International Journal of Social Ecology and Sustainable 
Development 1(1):41–69. 
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Figura 24. Co-dezvoltarea și co-evoluția de producție avansată de 

cunoștințe și sisteme de inovare avansată. 
Sursa: Conceptualizarea autorilor (Carayannis , Campbell, 2011) 

 
Modul 3 este rezultatul unei coevoluții a unui pluralism de 

cunoaștere și inovare. Cea de-a patra elice se referă la structurile și 
procesele globale și locale (gloCal, global and local). A cincea elice 
aduce în prim plan perspectiva mediilor naturale (ecologia socială). 
Ecosistemul inovației are în vedere o multitudine de agenți, actori și 
organizații, toate putând conduce la o democrație a cunoașterii. (Fig. 
25) 

 
Figura 25. Crearea, difuzarea și utilizarea cunoștințelor într-o 

democrație a cunoașterii. 
Sursa: Conceptualizarea autorilor (Carayannis , Campbell, 2011) 
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Carayannis și Campbell (2011) pledează pentru modele neliniare 

de inovare (Fig. 26), făcând să emeargă „medii creative de 
cunoaștere”. 
  

 
Figura 26. Moduri de inovare liniară și neliniară care leagă împreună 
universitățile (modul 1, modul 2 și/sau modul 3) cu firme comerciale 

și academice (unități de firmă) 
Sursa: Conceptualizarea autorilor (Carayannis , Campbell, 2011) 

 
 Conceptul de ”universitate antreprenorială” are în vedere o mai 
bună legătură a cercetării universitare cu piața de cercetare și 
activitățile de dezvoltare a firmelor.  
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Cai (2015)154 a identificat șapte logici instituționale „ideale” aliniate 
cu interacțiunile „ideale” cu triplu helix între universitate, industrie și 
guvern într-un sistem de inovare. Aceste logici sunt: 1) Credința 
comună în inovația tehnologică ca o cheie a creșterii economice, 2) 
Orientarea către piață; 3) Managementul proceselor; 4) Sisteme 
eficiente de protecție IP; 5) Societatea civilă; 6) piața competitivă; 7) 
Elaborarea politicilor democratice. 
 Antreprenoriatul instituțional poate fi explicat ca o analiză în cinci 
pași (Cai & Liu, 2020): 

a) În primul rând, condițiile trebuie să fie favorabile 
antreprenorilor instituționali. Acești întreprinzători instituționali 
vor apărea din rândul acelor actori care au acțiuni 
transsesctoriale (Battilana et al., 2009) și experimentează logici 
instituționale diferite (Thornton et al., 2012). În contextul 
interacțiunilor Triple Helix, universitatea este expusă logicilor 
multiple ale diferitelor sectoare și, astfel, are posibilitatea de a 
deveni unul dintre antreprenorii instituționali. 

b) În al doilea rând, în majoritatea cazurilor, antreprenorii 
instituționali adoptă noi logici care îi conduc să creeze noi 
viziuni, iar apoi influențează alți actori cu viziunea lor, 
intenționat sau neintenționat. Astfel, următoarea analiză 
identifică ce noi viziuni sunt inițiate de către antreprenorii 
instituționali, precum și noile logici instituționale care stau la 
baza viziunilor. 

c) În al treilea rând, antreprenorii instituționali trebuie să 
folosească anumite mijloace prin crearea unei viziuni pentru 
schimbare și prin mobilizarea și motivarea altora pentru a 
realiza și susține viziunea (Battilana et al.,2009).  

 
154 Cai, Y. (2015). What contextual factors shape “innovation in innovation”? —

Integration of insights of the Triple Helix and the institutional logics perspective. 
Social Science Information, 54(3), 299-326. doi:10.1177/0539018415583527. 
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d) A patra etapă de analiză oferă o relatare la micronivel a 
antreprenoriatului, care presupune că schimbările logicii 
instituționale dintr-un anumit domeniu se datorează schimbării 
focalizării atenției și activării identităților ascunse sau implicite 
ale indivizilor.  

e) În cele din urmă, schimbările în identitățile, scopurile și 
schemele actorilor dintr-un sistem regional de inovare, precum 
și interacțiunile ulterioare între actori, pot avea ca rezultat 
apariția unor noi tipuri de practici organizaționale, care să 
conducă la instituționalizarea noilor logici. 

Autorii (Cai & Liu, 2020) au realizat un studiu de caz privind 
dezvoltarea unui cluster. În faza inițială (anii 1980-1990), interacțiunile 
dintre Universitatea Tongji și industria din jur au fost spontane și nu a 
existat nicio interferență guvernamentală. Clusterul a intrat apoi într-
o a doua fază de dezvoltare (anii 2000) în care relațiile dintre 
universitate, industrie și conducerea districtului semănau foarte mult 
cu modelul „ideal” echilibrat Triple Helix. În faza finală (din 2008 
încoace), guvernul municipal din Shanghai și guvernul central s-au 
implicat și au preluat controlul asupra dezvoltării globale a clusterului. 

Experții în domeniul învățământului superior caută modele 
alternative pentru cele două modele clasice (humboldtian și 
napoleonian). Un exemplu semnificativ îl reprezintă universitatea 
antreprenorială, care are la bază un nou tip de management (new 
public management). „Rolul universității antreprenoriale este din ce în 
ce mai important pentru a găsi noi modalități de a concura și de a reuși 
în medii incerte și imprevizibile și pentru a găsi noi soluții la provocările 
multiple care trebuie abordate pentru binele public, fie că este local 
sau global.” (Hannon, 2013)155.  

 

 
155 Hannon P. D. (2013). Why is the Entrepreneurial University Important?. Journal 

of Innovation Managemen, 1(2): 10-17.  
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Figura 27. Axioma antreprenoriatului instituțional din 

perspectiva logicii instituționale 

 
Figura 28. Model întârziat, condus de guvern, Triple Helix 
 
Căutarea de alternative nu trebuie să conducă la o abordare 

reducționistă a misiunii universităților, ci a gândi la construcția unei 
universități cu mai multe misiuni. Misiunile universitare sunt 
multidimensionale. ”De exemplu, este foarte dificil să se acorde 
prioritate relativă importanței îmbunătățirii cunoștințelor avansate, a 
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educației cetățenilor, a pregătirii profesionale la nivel înalt, a sprijinului 
pentru mobilitatea socială etc.” (Paradeise, 2007)156. 

DiMaggio (1988)157 a folosit noțiunea de antreprenoriat 
instituțional,  ca o modalitate de a reintroduce agenția actorilor în 
analiza instituțională, se referă la activitățile antreprenorilor 
instituționali, care nu numai că inițiază diverse schimbări în mediul 
instituțional, dar participă activ la implementarea unor astfel de 
schimbări (Battilana et al., 2009)158. 

Antreprenorii instituționali pot iniția schimbarea instituțională în 
mod intenționat sau neintenționat. Aceștia pot avea un statut social 
ridicat sau scăzut și „pot fi organizații sau grupuri de organizații, sau 
indivizi sau grupuri de indivizi” (Battilana et al., 2009, p. 68). Leca, 
Battilana și Boxenbaum (2008) raportează că antreprenoriatul 
instituțional este probabil să aibă loc în contexte cu aranjamente 
instituționale conflictuale. Leca et al. (2008) subliniază, de asemenea, 
importanța „comenzilor instituționale multiple” (p. 74) și sugerează că 
„acțiunile și interacțiunile comune între antreprenorii instituționali” (p. 
77) oferă condiții propice antreprenoriatului instituțional (Cai & Liu, 
2020).159 

Globalizarea economiei politice, reducerile finanțării 
guvernamentale, legăturile cu mediul de afaceri și industria și 
marketingul serviciilor educaționale și de afaceri au schimbat natura 

 
156 Paradeise C. (2007). Défis mondiaux et traditions universitaires. Comparaisons 

européennes» dans Esprit, n°340, décembre 2007, Paris, p. 82-95. 
157 DiMaggio, P. J. (1988). Interest and agency in institutional theory. In L. G. Zucker 

(Ed.), Institutional patterns and organizations: Culture and environment (pp. 3-
21). Cambridge,MA: Ballinger. 

158 Battilana, J., Leca, B., & Boxenbaum, E. (2009). How Actors Change Institutions: 
Towards a Theory of Institutional Entrepreneurship. The Academy of Management 
Annals, 3(1), 65-107. doi:10.1080/19416520903053598. 

159 Cai, Y., & Liu, C. (2020). The Role of University as Institutional Entrepreneur in 
Regional Innovation System: Towards an Analytical Framework. In M. T. Preto, A. 
Daniel, & A. Teixeira (Eds.), Examining the Role of Entrepreneurial Universities in 
Regional Development. 133-155: IGI Global. 
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muncii academice (Slaughter & Leslie,1997).160 În contextul unei 
economii bazate pe cunoaștere, capitalismul academic și universitățile 
antreprenoriale se pot manifesta în forme variate (Jessop, 2017).161 
Cheia unei economii bazate pe cunoaștere o reprezintă universitățile 
de cercetare, educație și inovare. ”Economia cunoașterii și a societății 
provin din combinația de patru elemente interdependente: producerea 
de cunoștințe, în principal prin intermediul activității de cercetare; 
transmiterea lor prin educație și formare; diseminarea lor prin 
tehnologiile informației și comunicațiilor; utilizarea lor în inovația 
tehnologică. (Comisia Europeană, 2003).162 

Cu toate acestea, puține studii ale universităților 
antreprenoriale au luat în considerare universitățile antreprenoriale în 
contextul peisajului geografic în schimbare al educației. Educația 
transnațională, o tendință în creștere în învățământul superior, 
decuplează învățarea de la locația instituției (Eatmon et al., 2020).163 
Potrivit lui Madge et al. (2015), „educația transnațională” se schimbă 
rapid, evidențiată de evoluții precum prioritizarea internaționalizării în 
instituțiile de învățământ superior, stabilirea de parteneriate de 

 
160 Sheila Slaughter & Larry L. Leslie, 1997, ACADEMIC CAPITALISM. POLITICS, 

POLICIES AND THE ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY, Baltimore, MD: Johns 
Hopkins University Press. 

161 Bob Jessop , (2017). Varieties of academic capitalism and entrepreneurial 
universities On past research and three thought experiments , High Educ , 73, 853–
870. 

162 Commission of the European Communities (2003).The role of the universities in the 
Europe of knowledge. Communication from the Commission, COM 2003/58. 
Brussels: CEC. 

163 Thomas D. Eatmon, Rachel Granger, Bruno F. Abrantes, Charlotte Forsberg 
(2020). The Entrepreneurial Dimensions of Transnational Education, Chapter 9, In: 
Ana Dias Daniel , Aurora A.C. Teixeira and Miguel Torres Preto, (Eds.) Examining 
the Role of Entrepreneurial Universities in Regional Development, Publisher: IGI 
Global. 
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învățământ superior și crearea de filiale și campusuri satelit în întreaga 
lume.164 

 
Figura 29. Model universității antreprenoriale,  

Oberman Peterka S. (2008).165 
 

Campusul internațional al filialei este o formă de educație 
transnațională. În 2016 erau aproximativ 250 de campusuri  
internaționale care cuprindeau aproximativ 180.000 de studenți din 
întreaga lume (Garrett et al., 2016)166. Spațiul european de dezvoltare 
a universităților prin intermediul procesului Bologna. 

 
 

 
164 Madge, C., Raghuram, P., & Noxolo, P. (2015). Conceptualizing international 

education: From international student to international study. Progress in Human 
Geography, 39(6), 681–701. doi:10.1177/0309132514526442. 

165 Oberman Peterka S. (2008).Entrepreneurial universities in a function of effective 
dissemination of intelectual property of universities, doctoral theses, J.J. 
Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek. 

166 Garrett, R., Kinser, K., Lane, J. E., & Merola, R. (2016). International branch 
campuses: Trends and developments. The observatory on borderless education 
and C-BERT. London, UK: Crossborder Education Team. 
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O universitate poate fi antreprenorială în două moduri: 
1. Antreprenoriat academic (comercializarea cunoștințelor și 

rezultatelor cercetării): Knowledge HUBs; Technology Transfer 
Centers; Innovation Hubs/Labs.  

2. Educație antreprenorială-dezvoltarea de competențe 
antreprenoriale; Entrepreneurial HUBs; Startup Garage. 

O inițiativă a Comisiei Europene, a DG Educație și Cultură și a 
Forumului OECD LEED, susținută de un grup de șase experți 
independenți o reprezintă HEInnovate (2011). HEInnovate este un 
instrument gratuit de autoevaluare pentru toate tipurile de instituții de 
învățământ superior. În România, exercițiul HEInnovate se va axa pe 
3 dimensiuni principale:  

„Predarea și învățarea antreprenorială”; „Pregătirea și sprijinirea 
antreprenorilor”; „Schimbul de cunoștințe și colaborarea”. 

De asemenea, Comisia Europeană a creat în anul 2008 
Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și a organizat 
Conferința Școlilor Europene pentru Educație și Cercetare în Inginerie 
Avansată (CESAER).  

În ,,Planul de Acţiuni Antreprenoriat 2020” referitor la 
relansarea spiritului antreprenorial în Europa (comunicarea Comisiei 
Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 
Social European şi Comitetul Regiunilor din 09.01.2013, Bruxelles) se 
menţionează că ”aptitudinile și capacitățile de afaceri și 
antreprenoriale reprezintă competențe esențiale în domeniul învățării 
pe tot parcursul vieții”.167 

 
167 Rezoluţia Parlamentului European din 21 noiembrie 2013 referitoare la Planul de 

acțiune ”Antreprenoriat 2020 – relansarea spiritului întreprinzător în Europa” 
(2013/2532(RSP).  
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Astfel, este posibil să recunoaștem trei misiuni ale universității168 
care afectează în prezent antreprenoriatul studențesc (Zollo et al., 
2017)169.  

a) Prima misiune se referă la predare și se bazează pe 
dezvoltarea unui caracter antreprenorial proactiv și inovator la 
studenți (European Commission, 2012b 170).  

b) A doua misiune se referă la cercetare și se bazează pe o 
transformare structurală pentru a împărtăși și comercializa 
proprietatea intelectuală a universității.  

c) În cele din urmă, a treia misiune „a transformat universitatea 
într-o întreprindere de predare, cercetare și dezvoltare 
economică” (Etzkowitz, 2003, p. 110)171, acordând mai multă 
atenție implementării practice și comercializării rezultatelor 
cercetării (Bauboniené et al., 2019).172 

  

 
168 Schimperna, F., Nappo, F., & Marsigalia, B. (2021). Student Entrepreneurship in 

Universities: The State-of-the-Art. Administrative Sciences, 12(1), 5. MDPI AG. 
Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/admsci12010005. 

169 Zollo, Lamberto, Maria Carmen Laudano, Cristiano Ciappei, and Vincenzo Zampi. 
2017. Factors affecting universities’ ability to foster students’ entrepreneurial 
behaviour: An empirical investigation. Journal of Management Development 36: 
268–85.  

170 European Commission. 2012b. A Guiding Framework for Entrepreneurial 
Universities. Paris: OECD, December 18, Available online: 

   www.oecd.org/site/cfecpr/guiding-framework.htm (accessed on 07 March 2022). 
171 Etzkowitz, Henry (2003). Research groups as ‘quasi-firms’: The invention of the 

entrepreneurial university. Research Policy , 32: 109–21. 
172 Bauboniené, Živilé, Ho Hahn Kyong, Andrius Puksas, and Eglé Malinauskiené        

(2019). Factors influencing student entrepreneurship intentions: The case of 
Lithuanian and South Korean universities. Journal of Entrepreneurship and 
Sustainability Issues, 6: 854–71. 
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IX.5.Exemple de bune practici ale antreprenoriatului 
universitar 

IX.5.1. Proiectul UNIVERSITATEA ANTREPRENORIALĂ173 
 

 
 Lansat în 2016 de către Junior Achievement România (JA), 

proiectul propune o nouă abordare a antreprenoriatului și 
inovației în mediul universitar și transformarea instituțiilor de 
învățământ superior în motoare care aduc progresul în 
comunitate. 

 OBIECTIVUL PROIECTULUI 
Universitatea Antreprenorială are ca scop sprijinirea 
universităților în dezvoltarea abordărilor antreprenoriale și 
intraprenoriale, la nivel de management, în relație cu 
comunitatea de business, precum și a educației 
antreprenoriale și pregătirii dinamice a studenților pentru 
piața muncii 

 CONȚINUTUL EDUCAȚIONAL 
 Etape proiect Ediția a III-a (decembrie 2020 – decembrie 

2021) 

 
173 Junior Achievement România (2016). Universitatea antreprenorială, 

https://www.jaromania.org/proiecte/proiect-universitatea-antreprenoriala.  
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 Formare în antreprenoriat prin programul JA Start-Up și 
incubatorul BizzFactory™ și prin sesiuni online de pregătire 
pentru profesori și studenți 

 Sesiune mini-granturi proiecte antreprenoriale în universități 
 Programul JA de practică antreprenorială 
 Etape proiect Ediția a II-a (decembrie 2018 – decembrie 

2020) 
 Competiție de mini-granturi – susținerea proiectelor 

antreprenoriale pentru profesori și studenți derulate în cadrul 
universităților și hub-urilor antreprenoriale. 

 Dezvoltarea activităților educaționale în HUB-uri 
antreprenoriale - pe baza modelelor elaborate de JA România 
- în colaborare cu comunitatea locală de afaceri. 

 Extinderea programului JA de practică antreprenorială: 
studenții vor avea posibilitatea de a echivala, prin Incubatorul 
JA BizzFactory, perioada de practică obligatorie, făcând un 
pilot de produs sau serviciu legat de domeniul de studiu/profilul 
universitar. 

 Rezultate implementare Ediția I (aprilie 2016 – mai 2018) 
 Folosirea instrumentului HEInnovate (dezvoltat de Comisia 

Europeană și OECD). 
 4.860 de respondenți - 34 de universități (88 de facultăți) - 18 

orașe 
 Valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul unor workshop-uri 

cu stakeholderi relevanți pentru universități – Innovation 
Days – pentru a genera soluții la provocările evidențiate de 
auto-evaluare și pentru a defini o strategie viitoare pentru 
dezvoltarea abordărilor antreprenoriale. 

 546 participanți - 9 universități (47 de facultăți) - 9 orașe 
 Crearea unui set de instrumente și măsuri pentru dezvoltarea 

curriculei de educație antreprenorială și a unei rețele de 17 hub-
uri antreprenoriale în universități. 
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IX.5.2. Entrepreneurship Stream (Fluxul Antreprenorial) 
 demarată în 2001 de către Departamentul pentru Studii de 

Management de la Universitatea din Western Cape din Africa 
de Sud.  

 un program intensiv de studiu cu durata de 1 an în cadrul căruia 
echipele de studenți au scopul de a începe o micro-afacere în 
campus într-o perioada determinată de patru semestre.  

 Predarea include teoria, recunoașterea oportunităților, 
dezvoltarea planului de afaceri, studiile de marketing și 
strategiile de supraviețuire și de creștere a afacerilor.  

 

IX.5.3. UnternehmerTUM, Centrul pentru Inovare și Creare 
de Afaceri 

 un institut afiliat la Universitatea Tehnică din München  
 Centrul cuprinde UnternehmerTUM GmbH, înființată în anul 

2002 ca un institut de interes public și filiala sa, 
UnternehmerTUM Projekt GmbH, înființată în anul 2010.  

 Institutul reunește două competențe de bază într-un mod unic: 
calificarea ca antreprenor și inițierea de inovații și noi companii. 

 Anual peste 1.000 de persoane participă la cursuri, seminarii și 
programe special concepute, cum ar fi școlile de primăvară și 
vară pentru doctoranzi și masteranzi, peste 150 de planuri de 
afaceri fiind dezvoltate în seminarii speciale dedicate creării de 
planuri de afaceri.  

 

IX.5.4. Conectarea studenților la firme: Demola 
 Demola este acum o structură internațională, cu 18 locații in 

întreaga lume. 
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 Printr-o abordare structurată, echipelor multidisciplinare de 
studenți li oferă ocazia de a colabora cu companii pentru a 
dezvolta produse și servicii noi bazate pe nevoile și interesele 
companiei.  

 Demola se bazează pe rețele internaționale, interdisciplinare și 
pe conceptele de co-creație; un proces structurat și un cadru 
agreat și ghidat de proceduri simple de licențiere, drepturi de 
proprietate intelectuală și așa mai departe.  

 Toate proiectele Demola fac parte din programul de studii al 
studenților, echipa de studenți deținând, de asemenea, 
drepturile de proprietate intelectuală pentru rezultatele fiecărui 
proiect, pe care compania parteneră le poate cumpăra sau 
licenția.  

 

IX.5.5. Program de antreprenoriat la Universitatea din 
Tasmania 

 

 

Colin Jones (2004)174 descrie procesul de introducere a unui 
program de antreprenoriat la Universitatea din Tasmania (2002), în 
condițiile lansării în 2001 de către Guvernul Federal Australian a lansat 
declarația ” Backing Australia’s Ability”. Abordarea este una de tip 
sistemic: se pleacă de la curriculum, strategii de predare-învățare și 
metode de evaluare. Eduard de Bono a fost prezent timp de o 
săptămână la lansarea programului. Organizat la nivel de licență timp 
de trei ani, cursul avea următoarea structură: 

 

 
174 Colin Jones (2004). A Contemporary Approach to Entrepreneurship Education, 
Education and Training , October 2004, DOI: 10.1108/00400910410569533.  
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Semestrul Anul I Anul II Anul III 
1 Unități noi * Comportament 

organizațional 
Logistica 
afacerilor 

1  Bazele 
antreprenoriatului* 

Antreprenoriat și 
inovație * 

2  Management 
financiar 

Planificarea și 
evaluarea 
proiectului * 

2 Principiile 
 
marketingului 

Antreprenoriat și 
creativitate* 

Management 
strategic sau 
Marketing 
electronic 

Tabelul 7. Programul de antreprenoriat de la Universitatea din 
Tasmania (Australia) 

Viziunea firmei bazată pe resurse stă la baza strategiei de predare 
și constă, în esență din patru activități (Dollinger, 2003)175: 

1. Achiziția eficientă a resurselor și capacităților relevante din 
punct de vedere strategic. 

2. Transformarea acestor resurse într-un produs sau serviciu. 
3. Desfășurarea și implementarea programului de antreprenoriat. 
4. Vânzarea unui produs sau serviciu pentru a maximiza 

încasările. 
Programul implementează paradigma centrării pe student, în care 

studenții au un mare grad de autonomie asupra modului în care învață, 
când învață și unde învață. 

Analizele au evidențiat faptul că prezentarea finală a planului de 
afaceri le creează dificultăți, ceea ce demonstrează că studenții nu au 
dobândit acele competențe cheie antreprenoriale. De aceea, 
programul trebuie să fie orientat spre acțiune, rezolvare de probleme, 

 
175 Dollinger, M. (2003). Entrepreneurship: Strategies and Resources, 3rd ed., 

Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 
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elaborare și prezentare de proiecte într-n mod creativ, evaluarea 
colegială, ș.a.  

IX.5.6. Proiectul OPEN MIND 
 
OPEN MIND este un proiect inovator, care aduce impreună 

expertiza de vârf a partenerilor din cinci țări pentru a dezvolta un curs 
online, gratuit, construit pe principiile gamificarii (MOOC), care va 
introduce participanții în Antreprenoriatul Social. 
Aceasta cooperare Erasmus+ implică: VUZF Universitatea de  Finanţe, 
Business and Antreprenoriat (coordonator), Business Foundation for 
Education, “D.A.Tsenov” Academia de Ştiinţe Economice – Svishtov, 
compania de tehnologie 11235 Ltd din Bulgaria, the Institute of 
Entrepreneurship Development – Grecia, Universitatea din Lodz – 
Polonia,  Universitatea “Titu Maiorescu” – Romania and Universitatea 
Sheffield – UK. 

In următorii 2 ani, parteneriatul va produce 3 rezultate principale: 
1. Curs online – (MOOC) “Introducere in antreprenoriatul 
social” pentru studenți din domenii diverse de studiu. 
2. Platforma online inovativă, care va funcționa în 5 limbi (EN, BG, 
GR, PL și RO) și va fi operațională cel puțin până în 2020. Un număr 
de 60 de traineri vor fi instruiți și vor oferi suport continuu studenților. 
Cel puțin 600 de studenți se vor înscrie pe platformă până la finalul 
proiectului. 
3. Raportul de evaluare a impactului va evidenția rezultatele 
majore ale proiectului și va atrage susținere strategică pentru 
continuarea inițiativei inclusiv după finalizarea proiectului. Raportul va 
fi prezentat la conferința de închidere a proiectului în toate țările 
partenere. 

În cadrul întâlnirii de debut de la Atena, partenerii au discutat 
metodologia și caracteristicile tehnice ale platformei, a carei  
construcție debutează în noiembrie 2017. Între timp, partenerii vor 
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elabora în comun diferite module, care vor familiariza studenții cu 
elementele de bază ale antreprenoriatului social : cum să identifice 
oportunitatea, să creeze un model de afaceri, să pregătească planul 
de afaceri, să atragă investitori, să învețe să gestioneze  în mod 
eficient și să comunice activitatea unui start-up social și cum să aplice 
diferite strategii de replicare și ieșire. 

Ca rezultat, OPEN MIND va îmbunătăți accesul la formarea 
antreprenorială pentru un număr mare de studenți care sunt 
subreprezentați în antreprenoriat și va asigura posibilitatea de a 
dobândi abilități antreprenoriale, de a începe și de a-și construi afaceri 
sau în activități independente, indiferent de gen și mediul de 
provenienţă. 

Platforma construită pe principiile gamificarii va oferi un mediu de 
învățare experenţial unic și memorabil, în care studenții își vor dezvolta 
cunoștințe antreprenoriale, abilități şi gândire antreprenorială și în 
același timp. 

 

IX.5.7. Hunter Center for Entrepreneurship de la 
Universitatea din Strathclyde (Scoția) 

Acest centru a fost înființat cu sprijinul unui absolvent al 
universității, antreprenor și filantrop, Sir Tom Hunter. Hunter Center 
este unul dintre centrele reprezentative ale Europei privind 
promovarea antreprenoriatului în contextul dezvoltării IMM-urilor. 
Excelența centrului este recunoscută de  Small Business Charter Award 
, de la Chartered Association of Business Schools (2015; 2019) și 
Entrepreneurial University of the Year, de la Times Higher Education 
Awards (2013). 

Dintre activitățile semnificative, amintim Programul de pionierat  
Growth Advantage  (GAP), care este unic în Scoția și oferă o nouă 
abordare a învățării antreprenoriale printr-un format dovedit, conceput 
pentru a oferi o învățare relevantă, accesibilă și practică și  Productivity 
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through People  (PtP), care îi ajută pe lideri să creeze un loc de muncă 
de înaltă performanță, cu o forță de muncă productivă și angajată pe 
deplin.   

Programul Growth Advantage (GAP) a fost lansat în 2015 și 
reprezintă o alternativă la programele consacrate în domeniul 
antreprenoriatului. 

Programul Growth Advantage este condus de profesorul Eleanor 
Shaw (clasat în lista globală a celor 100 de profesori de frunte în 
domeniul antreprenoriatului) și susținut de cea mai bună facultate de 
antreprenoriat din Scoția de la Hunter Center for Entrepreneurship. 
Programul este condus de expertul peer learning John Anderson, fost 
director executiv al The Entrepreneurial Exchange. 

Programul Growth Advantage se adresează companiilor existente 
cu o cifră de afaceri de minim 1 milion GBP cu ambiții reale de creștere. 
Peste 80 de companii au luat parte la programul Growth Advantage în 
cinci programe până în prezent și au avut o medie de peste 2,2 
milioane de lire sterline în venituri anuale și 25 de angajați la începutul 
programului.  

Programul de 10 luni este structurat în jurul a 6 sesiuni intensive 
cuprinzând o sesiune de orientare de o zi, urmată de 4 ateliere de 
două zile și o ultimă zi de reflecție și sărbătoare: 

• Sesiune de orientare pentru avantajul creșterii 
• Atelierul 1 - Avantaj de piață 
• Atelierul 2 - Avantajul Leadership 
• Atelierul 3 - Avantajul operațiunilor 
• Atelierul 4 - Avantajul resurselor 
• Reflecții și sărbătoare 
Învățarea participanților este îmbunătățită în continuare prin 

accesul la platforme închise de comunicare online și la o serie de 
cursuri de specialitate și personalizate.  

Proiectarea programului Growth Advantage permite participanților 
să-și modeleze propria învățare în timp, susținută de instrumente de 
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diagnosticare și să ia truse de instrumente pentru a le utiliza înapoi în 
organizațiile lor cu proprii lor oameni. Acest lucru încurajează 
participanții să își asume propria dezvoltare și să-și antreneze echipa 
de management. De asemenea, asigură relevanța directă a 
programului pentru nevoile fiecărei întreprinderi și ale echipei sale de 
conducere. 

Impactul general al programului Growth Advantage a fost 
recunoscut în 2016 prin acordarea mărcii Gold Small Business Charter, 
făcând din Strathclyde Business School una dintre cele cinci școli de 
afaceri din Regatul Unit care dețin cea mai bună acreditare din Marea 
Britanie și singura din Scoția. În noiembrie 2020, programul Growth 
Advantage a primit aprobarea deplină de la ScaleUp Institute.   

Programul Productivity through People  (PtP) durează 8 luni și se 
adresează liderilor din cadrul IMM-urilor. Obiectivul programului este 
de a ajuta liderii să creeze un loc de muncă de înaltă performanță, cu 
o forță de muncă complet angajată și productivă.  Programul îmbină 
învățarea la clasă și pragmatismul cu firmele care primesc contribuții 
de la colegi, precum și vizite la organizațiile de cele mai bune practici 
pentru a împărtăși cunoștințe și perspective care pot fi puse în practică 
rapid pentru a accelera performanța. Pe lângă întâlnirea și învățarea 
de la liderii din industrie, participanții la curs construiesc rețele pentru 
a-i ajuta să lucreze împreună în efortul de rezolva diferitele probleme  
și a valorifica oportunitățile. 

Productivity through People se adresează echipelor de conducere 
ale afacerilor consacrate cu o cifră de afaceri de minim 2 milioane de 
lire sterline și un personal de peste 20 de oameni.  

Cele 14 companii care au finalizat programul inaugural 
Productivitate prin oameni au avut o medie de peste 5 milioane de lire 
sterline în venituri anuale și 50 de angajați la începutul programului. și 
au venit din toată Scoția, dintr-o gamă largă de sectoare și au inclus 
companii începute de la zero, afaceri de familie cumpărate și cu mai 
multe generații - toate cu ambiții de a crește. 
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IX.5.8.Curriculum minor 
La universități de prestigiu (Foster School of Business-University of 

Washington; H. Wayne Huizenga College of Business & 
Entrepreneurship-Nova Southeastern University Florida; College of 
Business-Iowa State University, College of Business, Fort Collins-
Colorado State University, Hong Kong, Minor Agribusiness 
Entrepreneurship-McGill University și Texas University, ș.a.) se 
organizează cursuri cu studenții, care au un caracter nonformal și care 
se corelează cu curriculumul formal. Aceste oferte de formare 
antreprenorială nonformală poartă numele de curriculum minor. 
 

IX.5.9. Școala Antreprenorială pentru Susținerea 
Inițiativelor de Afaceri Studențești Inovative  (SASIASI)  

 

La nivelul USV Iași s-a înființat Școala Antreprenorială pentru 
Susținerea Inițiativelor de Afaceri Studențețti Inovative  (SASIASI), 
în cadrul unor proiecte FDI (2019), care urmărește asigurarea calităţii 
şi creşterea competitivităţii absolvenţilor pe piaţa muncii prin 
dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor cu caracter antreprenorial 
(http://sas-usamviasi.ro/). S-a amenajat la USV Iași un Centru de 
Formare Antreprenorială. S-au inițiat diferite activități cu carcater 
nonformal în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale: 
conferințe tematice, ateliere de lucru, întâlniri cu oameni de afaceri de 
succes, vizite la ferme și firme cu caracter agricol (proiectul ROSE), 
intership-uri, concursuri, ateliere de microproducție la USAMV Iași, 
elaborarea de planuri de afaceri, etc. A fost organizat cu participarea 
cadrelor didactice universitare cursul postuniversitar: ”Educația 
antreprenorială-abordări inovative teoretice și practice” (acreditat de 
către ANC). De asemenea, în cadrul proiectului „e-ANTREPRENOR”, cu 
finanțare POCU 829/6/13/140239, vor fi finanțate minim 33 de planuri 
de afaceri în valoare maximă de 40.000,00 euro fiecare. 
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Concluzii parțiale  
 

- Dezvoltarea universităților în lume s-a făcut urmând două 
modele: humboldtian și cel napoleonian, care s-au dezvoltat 
aproape concomitent (Reisz, 2018). Un model alternativ pentru 
cele două modele clasice îl reprezintă universitatea 
antreprenorială. 

- Ideea universității antreprenoriale s-a impus după ce sociologul 
american Burton R. Clark a publicat două cărți pe această 
problematică (1998; 2004). În acest context, am prezentat trei 
modele conceptuale: 

a) Modelul Diamond (Porter 1994), care pune accentul pe explicarea 
factorilor care explică competitivitatea unor industrii. 

b) Moduri de transfer a cunoașterii științifice: 
- ”Modul 1” de producere a cunoștințelor se referă în primul rând 

la cercetarea universitară de bază (cercetarea de bază 
efectuată de sectorul învățământului superior) (Carayannis, 
Campbell, 2011). 

- ”Modul 2” (Gibbons et al. 1994) se realizeză într-un mod 
transdisciplinar și are în vedere, în esență, carcaterul aplicativ 
al cunoștințelor teoretice, implicând colaborarea unor actori 
diferiți în plan local și regional. 

- ”Modul 3”de producere a cunoștințelor permite și subliniază 
coexistența și   co-evoluția diferitelor paradigme de 
cunoaștere și inovare, se află în centrul ecosistemului fractal 
de cercetare, educație și inovare (Carayannis, Campbell, 
2006). 

- Sistemul Național de Inovare (Freeman 1995)  
 Cercetările au demonstrat că țările cu economii bazate 

pe cunoaștere se sprijină pe SNI pentru a stimula 
creșterea economică și competitivitatea. Și țările în curs 
de dezvoltare adoptă tot mai mult sistemele de inovare. 
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- Crearea universităților antreprenoriale a stat sub semnul unui 
triplu helix (elice triplă): universitate-industrie-guvernare 
(Etzkowitz și Leydesdorff, 1999). Am prezentat variațiuni ale 
modelului: Helixul cvadruplu (Carayannis, Campbell, 2011); 
modelul cu cinci elice (”Quintuple Helix”). 

- O universitate poate fi antreprenorială în două moduri: 
 Antreprenoriat academic (comercializarea 

cunoștințelor și rezultatelor cercetării): Knowledge 
HUBs; Technology Transfer Centers; Innovation 
Hubs/Labs.  

 Educație Antreprenorială-dezvoltarea de competențe 
antreprenoriale; Entrepreneurial HUBs; Startup 
Garage. 

- Am prezentat exemple de bune practici privind antreprenoriatul 
universitar.  
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X.1. Situaţia de instruire  
 În vederea fundamentării epistemologice a pedagogiei, diferite 
abordări postmoderne aduc în discuţie conceptul de situaţie 
educativă .176 Educaţia, în ansamblul ei, „are forma unei piramide de 
situaţii educative.”(ib., p. 115) Situaţiile educative sunt „totalităţi reale, 
concrete, prin care se manifestă fenomenul educaţional, sunt 
împrejurări în care factorii educativi se relaţionează şi transmit 
influenţe educative.” (ib., p. 116) Acestea se caracterizează prin: 
emergenţă, variabilitate şi mediere. 
 Din această perspectivă, didactica va opera cu conceptul de 
situaţie de instruire. Olivier Clouzot a adus contribuţii importante 
prin ceea ce el a numit modelul hexadic al situaţiei pedagogice.177   
 
 
 O = obiectivele; 
 C = conţinutul; 
 F = formatorul; 
 A = activităţi (metodele, demersurile 
  educative etc..) 
 I  = instruiţii;
 V = evaluarea (verificarea). 
 

Figura 30. Modelul hexadic al situaţiei pedagogice  (apud Clouzot, p. 63) 

 
176 Ionel, V. (2002). Pedagogia situaţiilor educative. Iaşi : Ed. Polirom. 
177Clouzot, O. (1989). Enseigner autrement. Des logiques éducatives à la transparence 

pédagogique. Paris : Les Éditions d`Organisation, pp. 59-116. 
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 Dacă unitatea sau disfuncţionalitatea polilor situaţiei pedagogice 
„poate fi tradusă într-un limbaj comprehensibil pentru toţi, atunci 
putem vorbi de <transparenţă pedagogică> şi acţiona fără ezitare 
pentru a modifica după voinţă cutare sau cutare element al 
sistemului.” (ib., p. 66) Elena Joiţa defineşte situaţia de instruire „ca 
un câmp în care se afirmă relaţiile variate între elementele definitorii 
ale activităţii” şi în centrul cărora se află cadrul didactic şi elevii săi 
(Joița, 1998, p.177).178 De fapt, toate componentele procesului de 
învăţământ interacţionează şi, în emergenţa lor, conduc la proiectarea 
unei situaţii de instruire (care să favorizeze realizarea efectivă a 
învăţării de către elevi). 
 Structura unei situaţii de instruire cuprinde mai multe elemente (ib., 
pp. 177-178): 

g) Condiţiile materiale şi didactice, psihologice şi spirituale; 
h) Factorii care preced învăţarea, care acţionează în timpul învăţării, 

care urmează învăţării, personalitatea cadrului didactic; 
i) Contextul şcolar (condiţii materiale, didactice, ergonomice, 

temporale, resursele umane), modul de predare a cadrului 
didactic, particularităţile procesului de învăţare; 

j) Obiectivele, conţinutul, cadrul didactic, activitatea didactică, 
elevul, evaluarea; 

k) Conţinutul de învăţare (sarcina), activitatea de învăţare, 
rezultatele, strategia de acţiune, nivelul anterior de pregătire a 
elevului; 

l) Condiţiile situative externe (de mediu), interacţiunile dintre 
subiecţi şi factorii externi, manifestarea activă a subiectului în 
situaţie. 

 O pedagogie de calitate are la bază „o bună  punere în situaţie a 
celui ce trebuie educat” (D'Hainaut, coord., 1981).179 A pune în situaţie 

 
178Joiţa E. (1998). Eficienţa instruirii. Bucureşti : E.D.P. 
179D'Hainaut, L. (coord.). (1981). Programme de învăţământ şi educaţie permanentă. 

Bucureşti : E.D.P. 
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înseamnă a ridica o problemă, „a introduce în mediul învăţării viaţa 
aşa cum o simte cel ce este educat; înseamnă a răspunde aspiraţiilor 
sale, grijilor, trăirilor şi idealurilor sale.” (ib., p. 178) Ţinând cont de 
multitudinea variabilelor implicate într-o situaţie de instruire, vom 
înţelege mai bine dificultatea proiectării unei situaţii eficiente, precum 
şi nevoia unei diversităţi de situaţii de instruire, care să răspundă mai 
bine particularităţilor de vârstă şi individuale, diferitelor medii în care 
trăiesc elevii. 

 X.2.Proiectarea programului postuniversitar Educație  
antreprenorială-abordări inovative teoretice și practice 

Curs acreditat ANC cu nr.  231 conform adresei nr. 5148 
bis/22.10.2020 

A. Componențe profesionale 
1.Cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific domeniului 
1.1. Utilizarea conceptelor specifice educaţiei antreprenoriale pentru 

organizarea demersurilor de cunoaştere şi de explicare a unor 
fapte, evenimente, procese din activitatea socio-economică 

1.2. Identificarea rolurilor posibile pe care le poate îndeplini individul 
în domeniul economic 

1.3. Descrierea unor calităţi ale întreprinzătorului de succes 
1.4. Stabilirea, în cooperare cu ceilalţi, a rolurilor proprii, actuale şi de 

perspectivă, într-un mediu de afaceri 
1.5. Cunoașterea prevederilor legislative referitoare la activitatea 

antreprenorială 
2.  Explicare şi interpretare 
2.1. Explicarea, interpretarea şi corelarea teoriilor privind 

antreprenoriatul și implicațiile asupra mediului intern şi extern al 
organizaţiei 

2.2. Evaluarea critic-constructivă a teoriilor antreprenoriale și 
implicațiile asupra organizaţiei 
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2.3. Evaluarea critic-constructivă a avantajelor privind inițierea și 
dezvoltarea unei afaceri 

3. Aplicare, transfer şi rezolvare de probleme 
3.1. Aplicarea de metode, tehnici si instrumente creative de către 

antreprenori înrezolvareade probleme/situaţii în dinamica mediului 
intern şi extern al organizaţiei 

3.2. Elaborarea și implementarea unor strategii creative de afaceri 
3.3. Elaborarea și implementarea unui plan de afaceri 
3.4. Crearea unor întreprinderi simulate în universitate 
B. Competenețe transversale 
CT 1. Dezvoltarea spiritului antreprenorial (Grupul de lucru al Comisiei 

Europene pentru educaţie şi formare 2020) 
CT 2. Dezvoltarea unor competențe de leadership, cu aplicații în 

domeniul antreprenorial 
CT 3. Formarea unei atitudini creative faţă de mediul economic 
CT 4. Dezvoltarea unei gândiri sistemice, critice și inovative legate de 

provocările macro și microeconomice 
CT 5. Elaborarea, susținerea și implementarea unor proiecte de grup 
CT 6. Competențe de comunicare folosind diferite tipuri de limbaje 
CT 7. Competențe digitale 
CT 8. Dezvoltarea unor atitudini comportamentale în accord cu etica 

antreprenoriala  
 
Universitatea  pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași 
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională 
continuă: Educația antreprenorială-abordări inovative teoretice și 
practice 
Forma de învăţământ: cu frecventa 

Domeniul de master pe care se fundamentează programul de studii: 
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: 
Administrarea afacerilor agricole cod RNCIS 213237/213238/213201 
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Competenţe de specialitate: 
 -Abordări inovative teoretice și practice privind realizarea educației 
antreprenoriale a studenților și adulților; 

 
Plan de învăţământ 

valabil începând cu anul universitar: 2021 -2022 

Nr.  
crt. 

 
MODULE 

 
Activităţi 
didactice 

 
Nr. 
credite 

 
Forma 
de 
evaluare 

  CC SS LL PP AP   

1 

Educația 
antreprenorială-
abordări 
inovative 
teoretice și 
practice 
 

40    60 4 
Proiect + 

test 

 T O T A L 40    60 4 
Proiect + 

test 
 
 

Aprobat în şedinţa Senatului USV Iași, nr. 39/12.12.2020  
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XI. Strategii  de  predare-învăţare specifice educației 
antreprenoriale 

XI.1. Clarificări conceptuale180 
 Lămurirea cadrului conceptual al predării poate avea virtuţi 
teoretice şi implicaţii de ordin practic-acţional. Perspectiva sistemico-
holistică, de tip curricular constituie un reper important în acest efort. 
 Sensul comun al termenului de predare are în vedere acţiunea de 
„predare-primire” a unui obiect, a unei mărfi. Legat de procesul de 
învăţământ, termenul de predare are semnificaţia de „a învăţa pe altul” 
(de la grecescul didaskein, până la Didactica Magna a lui J.A. 
Comenius, cu sensul de „arta universală de a învăţa pe toţi totul”).181  
 Termenul de metodă provine din cuvintele greceşti odos = cale, 
drum şi metha= către, spre, deci methodos ar însemna cale de urmat. 
 Concluzionând, profesorul Ioan Cerghit defineşte metoda ca „o cale 
eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un mod comun de a 
proceda care reuneşte într-un tot familiar eforturile profesorului şi ale 
elevilor săi.”(ib., p. 63) 
 O metodă este îmbinare a mai multor procedee. Rezultă că 
procedeul este un detaliu, o particularizare sau o componentă a unei 
metode. În anumite situaţii concrete, o metodă poate deveni procedeu  
(de exemplu, explicaţia se integrează ca procedeu în cadrul metodei 
povestirii). 
 Metodologia procesului de învăţământ cuprinde totalitatea 
metodelor şi procedeelor de predare-învăţare. Metodologia didactică îl 
ajută pe cadru didactic să-şi aleagă căile cele mai adecvate în vederea 
valorificării potenţialului de care dispune fiecare elev, al atingerii 
obiectivelor instructiv-educative din programele şcolare. 

 
180 Sinteză după Stanciu M. (2015). Teoria instruirii și a evaluării. Ed. ”Ion Ionescu de 

la Brad”, Iași.  
181 În alte limbi concepte sinonime cu cel de predare sunt teach (engleză), enseigner 

(franceză), lehren (germană). 



147 
 

 Strategia de predare-învăţare este expresia unităţii organice a 
metodelor, procedeelor, mijloacelor de învăţământ şi a modurilor de 
organizare a învăţării (frontal, pe grupe şi individual), în derularea lor 
secvenţială pentru atingerea obiectivelor instructiv-educative. Din 
perspectivă cognitivistă, startegia didactică ”poate fi asimilată unor 
scheme cognitive, deoarece ele reprezintă situații didactice 
complexe.”182 
 Mijloacele de învăţământ sunt acele instrumente materiale 
(dispozitive, aparate şi forme de prezentare a diferitelor obiecte) 
folosite în procesul de învăţământ pentru a facilita învăţarea şi 
autoînvăţarea. 
 Conceptul de stil didactic s-a impus recent în literatura pedagogică 
şi are înţelesuri atât de variate încât este aproape dificil de a da o 
definiţie clară (Ausubel, Robinson, 1981, p. 542)183. Erich E. Geissler 
sublinia că stilul educaţional este expresia modurilor de comportament 
preferate care revin cu o anumită regularitate.184 Stilul de predare este 
personal şi oarecum unic pentru fiecare educator. Reţinem doar 
abordarea clasică, care clasifică stilurile în: autoritar, democratic şi 
„laissez-faire”. 

XI.2. Prezentarea principalelor metode de predare-învăţare 

XI.2.1. Brainstormingul  
Este cea mai utilizată metodă de stimulare a creativităţii prin 

intermediul microgrupului. Termenul englezesc se traduce (brain = 
creier; storm = furtună) prin expresia „furtună în creier” sau „asaltul 
de idei”. Această metodă a fost iniţiată de către Alex F. Osborn sub 

 
182 Frumos, F. (2008). Didactica. Fundamente și dezvoltări cognitiviste. Iași: Ed. 

Polirom, p. 162 
183 Ausubel, Robinson (1981). Învățarea în școală, EDP, București. 
184 Geissler, E. (1977). Mijloace de educaţie. Bucureşti: E.D.P. 
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influenţa filosofiei indiene şi a celei de tip Zen185 şi urmărea, în viziunea 
creatorului ei, creşterea eficienţei şedinţelor de afaceri. Sunt cunoscute 
experienţele acumulate în planul eficientizării activităţii economico-
financiare ale unor firme (vezi Rawlinson G., 1998)186. Pe noi ne vor 
interesa doar aspectele de ordin didactic ale aplicării acestei metode. 
 Ea poate fi definită ca o modalitate de stimulare a activităţii 
creierului astfel încât, într-un timp scurt, să se obţină, de la un grup 
mic de indivizi, un număr mare de idei noi, valoroase, de a formula şi 
rezolva diferite probleme în mod creativ. Metoda se desfăşoară cu 
participarea unui grup neomogen format din 5-12 persoane, 
presupune asigurarea unei ambianţe stimulative (sală confortabilă, 
luminoasă şi pastelată în culori stimulative). Moderatorul şedinţei de 
brainstorming trebuie să fie o persoană cu experienţă şi rezultate în 
plan creativ, permisivă la ideile altora şi care nu vrea să-şi impună, cu 
orice preţ, propriile păreri. Desfăşurarea metodei presupune 
respectarea a patru reguli  principale: 

 Amânarea oricărei critici a ideilor celorlalţi este principiul de bază 
deoarece, din punct de vedere psihologic, criticismul poate 
bloca mecanismul creativ al individului. De asemenea, s-a 
constat practic că este mult mai uşor să critici ideile altora decât 
să vii cu idei noi. 

 Asigurarea unei foarte mari libertăţi de gândire, care va genera 
o stare de relaxare şi de bine general, favorabilă creativităţii. Un 
rol important revine moderatorului, care – în momente de 
productivitate mai scăzută- trebuie să găsească modalităţi de a-
i stimula pe membrii grupului, chiar cu o glumă. 

 Participanţii să fie stimulaţi să emită, în etapa iniţială, cât mai 
multe idei, să facă cât mai multe propuneri. 

 
185 Limba sanscrită avea termenul de DHYÃNA, cea chineză CHAN şi cea japoneză 

ZENNA / ZEN şi semnificau „concentrare a spiritului în calm”. 
186 Rawlinson, G. (1998). Gândire creativă şi brainstorming. Bucureşti : CODECS. 
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 Fertilizarea încrucişată are în vedere tocmai valorificarea 
sugestiilor făcute de ceilalţi  membri ai grupului şi, pe această 
bază, să se formuleze idei proprii. 

 O şedinţă de brainstorming se desfăşoară parcurgând câteva 
etape: 

1. Etapa de pregătire, care are în vedere următoarele aspecte: 
a) Selecţia grupului creativ trebuie făcută dintre persoanele cu o 

inteligenţă peste medie, cu aptitudini creative, cu trăsături de 
personalitate bine conturate, cu potenţial creativ ridicat, de 
vârste şi sexe diferite. Participanţii vor fi invitaţi cu 48 de ore 
înainte, fiind informaţi inclusiv cu tematica şedinţei. Şedinţa se 
va desfăşura, de regulă, dimineaţa când potenţialul individului 
este mai mare. 

b) Pregătirea şedinţei de lucru are în vedere: amenajarea 
spaţiului adecvat, verificarea echipamentelor necesare, 
stabilirea principiilor de organizare şi funcţionare a grupului 
creativ, a metodelor şi procedeelor imaginative, precum şi a 
timpului de intervenţie (1 minut). 

2. Etapa productivă a grupului creativ, care presupune următoarele 
momente: 
c) Enunţarea problemei şi discuţii pe marginea ei. Se are în 

vedere înţelegerea problemei şi acceptarea ei de către 
participanţi. 

d) Reformularea problemei cu ajutorul expresiei: ”Cum să facem 
să…?”. Se notează toate reformulările, inclusiv cu implicarea 
moderatorului. 

e) Alegerea unei reformulări esenţiale pentru problema în cauză 
se va face fie în mod democratic, fie va fi sugerată de 
moderator dintre cele propuse iniţial. 

f) Va urma un moment de „încălzire”, când li se va cere 
membrilor grupului emiterea unor idei în „foc continuu”. De 
exemplu, li se poate cere elevilor să găsească cât mai multe 
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utilizări ale unui obiect sau li se cere să se gândească cum ar 
reacţiona dacă a doua zi, trezindu-se, ar constata că oamenii 
şi-au redus la jumătate dimensiunile (Rawlinson G.,1998). 

g) Va avea loc apoi brainstormingul propriu-zis când moderatorul 
va reaminti problema şi va solicita cât mai multe soluţii pentru 
ea, respectându-se regulile de bază ale metodei. Ideile sunt 
scrise de către moderator pe foi mari, reformulând soluţiile, 
de fapt el urmăreşte să-i stimuleze pe participanţi. Chiar în 
situaţia când elevii elaborează eseuri (structurate sau 
nestructurate) pe diferite teme, li se poate cere să prezinte 
una sau două idei din eseu, declanşându-se o adevărată 
furtună de idei. Acestea pot fi evaluate în ora următoare. 

Desfăşurarea şedinţelor de brainstorming are şi momente 
când productivitatea ideilor scade. Rawlinson sugerează, în 
acest sens, câteva modalităţi de a contracara acest fenomen 
(op. cit., p. 69): „minutul de incubaţie tăcută” (când fiecare 
participant citeşte lista, urmată de fertilizarea  sau generarea 
unor idei noi; se poate alege o idee generală şi se caută 
variante pentru ea; se poate şi reveni la o reformulare 
selectată, se notează pe o coală separat şi se reia procesul 
de generare; se poate realiza o nouă încălzire pe o temă 
nostimă; se poate organiza, în momentele critice, un concurs 
cu cea mai fantezistă („trăznită”) idee. 

h) Moderatorul poate permite aducerea unor idei şi după 
terminarea şedinţei (deoarece se produce fenomenul de 
incubaţie, care poate genera noi soluţii). 

3. Etapa trierii şi selecţiei ideilor emise (a luminii roşii) 
i) Se stabileşte lista definitivă a soluţiilor propuse în timpul 

şedinţei. 
j) Această listă va fi dată unui grup de specialişti (4-5 persoane), 

care vor analiza critic soluţiile. Există şi varianta (mai ales în 
cazul elevilor şi studenţilor) ca, după un interval nu prea mare 
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de timp, evaluarea critică să fie realizată chiar de membrii 
grupului de brainstorming. Se vor stabili, din timp, criterii de 
evaluare. Se pot elabora după evaluare trei liste: una cu cele 
mai bune idei (în opinia participanţilor individuali), alta cu 
ideile reţinute de către membrii echipei şi alta cu cele mai bune 
idei alese de experţii evaluatori. Soluţiile finale reţinute vor fi 
date factorilor responsabili de aplicarea lor în practică.  

k) Se pot organiza în timp şi alte evaluări ale soluţiilor propuse. 
l) Rawlinson sugerează şi posibilitatea organizării unui 

brainstorming invers („procedura avocatului diavolului”), care 
are în vedere tocmai procesul de aplicare în practică a soluţiilor 
alese. Se poate adresa, unei echipe restrânse, întrebarea: „În 
câte moduri poate eşua această soluţie ?” 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 31. Ciorchinele 
 O variantă a brainstormingului o constituie cea de tip ciorchine, care 
poate fi folosită în situaţiile în care urmează să se definească diferite 
concepte sau pentru a se arăta legătura existentă între diferite noţiuni. 
Se pleacă de la o noţiune supraordonată şi, prin tehnica 
brainstormingului obişnuit, li se poate cere elevilor să pună în evidenţă 
care sunt noţiunile care ar avea legătură cu cea de la care se porneşte 
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şi va rezulta un adevărat „ciochine” de noţiuni (de aici şi denumirea 
acestei variante). Din aplicarea în procesul de predare-învăţare a 
acestei variante a rezultat că ea are valenţe formative, realizând o 
„încălzire” a minţii, etapă premergătoare în definirea acelei noţiuni. 

Alte variante ale brainstormingului pot fi amintite tehnica 
electronică de brainstorming  şi brainstormingul personal.187 
 Brainstormingul este o bună metodă de predare-învăţare, putând fi, 
de asemenea, utilizată în domeniile tehnic, ştiinţific şi comercial. 
Totuşi, Osborn nu recomanda folosirea acestei metode în cazul 
problemelor de judecată, de alegere sau de decizie. Chiar dacă în 
procesul de învăţământ „nu se ajunge întotdeauna la soluţii 
remarcabile interesează, mai ales, ambianţa plină de prospeţime şi 
emulaţie pe care o generează.188  

 XI.2.2. Sinectica  
A fost dezvoltată în anii ’60 de către W.J.J. Gordon şi G. Prince 

(cofondatori ai firmei Synectics Inc., Cambridge, 
Massachusetts).Etimologic, termenul provine din grecescul 
„synecticos” cu sensul de reunire a unor elemente fără legătură între 
ele. Ea are un grad mai mare de complexitate şi de aceea este mai 
puţin folosită decât brainstormingul, deşi are valenţe formative sporite. 

Esenţa acestei metode constă în faptul că îşi propune să activeze la 
nivelul conştientului mecanismele creatoare ale individului. Sinectica 
vizează stabilirea unor legături (analogii) între obiecte, procese şi 
fenomene folosind din plin elemente de tip ludic. Ea este o metodă 
numai de grup (3/4 –6/8 persoane), membrii acestuia având o 
structură divergentă, cu acelaşi nivel de pregătire, dar cu profesii cât 
mai diferite, nespecialişti în domeniul respectiv. M. Fustier sublinia că 
sinectica promovează intenţionat „o filosofie a despecializării”, 

 
187apud Ioan-Ovidiu Pânişoară (2001). Metode moderne de interacţiune 

educaţională”, în Prelegeri pedagogice. pp. 108-111. 
188Munteanu, A. (1994). Incursiuni în creatologie. Timişoara : Ed „Augusta”, p. 26. 
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deoarece specialistul este, adesea, închis în propriile paradigme. De 
aceea, un „ochi nou”, un „cap limpede” pot să favorizeze apariţia 
noului şi a originalului. Se recomandă ca grupul sinectic să aibă o 
structură stabilă şi să aibă, de regulă, doi lideri (unul care conduce 
şedinţa şi celălalt cu probleme organizatorice). Membrii grupului 
trebuie să fie instruiţi în prealabil cu specificul metodelor 
creative(instruirea poate dura între 6 săptămâni şi 6 luni). 
 Spre deosebire de brainstorming, în cazul sinecticii liderul grupului 
nu va emite idei (Rawlinson ). La şedinţă poate participa şi clientul 
care a solicitat rezolvarea unei anumite probleme. 
 Desfăşurarea unei şedinţe de sinectică presupune parcurgerea unor 
etape: 

1. „Problema aşa cum este dată” (PAG- problem as given) Problema 
este prezentată de către client într-o frază şi se scrie pe o coală 
de hârtie, vizibilă pentru participanţi. Rostul acestei etape este 
acela de a diminua prejudecăţile participanţilor legate de 
problema în discuţie. 

2. Urmează etapa PAU (problem as understood): „Problema aşa 
cum este înţeleasă” şi urmăreşte a face străinul familiar. Are loc, 
de fapt, o analiză a problemei, clientul oferind detalii şi sugestii 
în legătură cu posibilele soluţiile ideale („Ar fi bine dacă…”). 
Membrii grupului ascultă şi notează sugestiile care le vin în minte. 

3. A face familiarul străin, când are loc o aparentă îndepărtare de 
problemă „pentru a arunca asupra ei o privire cu totul inedită şi 
eliberată de prejudecăţi”(Stoica A., 1983, p. 189). În această 
etapă rolul liderului este de a cere analogii („întrebări 
evocatoare”- EQ). Se cunosc patru tipuri de analogii (ib.): 

 Analogia directă (DA) are în vedere evocarea unui obiect sau 
fenomen sugerat chiar de către problemă, dar este de dorit 
ca ea să fie cât mai neobişnuită. Lui Graham Bell i-a venit 
ideea de a inventa telefonul de la un asemenea tip de 
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analogie, el fiind frapat de faptul că o membrană atât de 
subţire poate pune în mişcare oase atât de masive. 

 Analogia personală (PA) urmăreşte identificarea fiecărui 
participant cu obiectul sau fenomenul în discuţie 
(presupunând din partea membrilor grupului capacitate 
empatică). Kekule a intuit molecula de benzen ca un inel prin 
analogie cu un şarpe care-şi înghite coada. 

 Analogia simbolică constă în folosirea unei imagini poetice, cu 
valoare mai mare din punct de vedere estetic decât 
tehnologic. De exemplu, se poate sugera scrâşnetul roţilor 
prin expresia „asperitate netedă”. 

 Analogia fantezistă îi îndeamnă pe membrii grupului să 
găsească soluţiile cele mai neconvenţionale, năstruşnice, 
îndrăzneţe. 

Se cunosc, de asemenea, câteva procedee pentru desfăşurarea 
cu uşurinţă a acestei etape: întâmplarea (se trece rapid la 
momentul de potrivire forţată, liderul va cere analogii şi va 
prelua una dintre ele); întoarcerea la materialul analogic 
generat (urmărindu-se atragerea grupului pentru a intra în jocul 
de asocieri); metafora forţată; „tehnica aprinderii”(se întârzie în 
mod deliberat revenirea la problema reală, insistând asupra 
gândirii asociative). 

4. „Drumul de revenire” (force-fit, FF) la problema reală, având loc 
o reconvertire a straniului în familiar. În această etapă are loc 
evaluarea soluţiilor posibile, inclusiv cu participarea clientului. Va 
rezulta un model, care va fi ulterior experimentat şi aplicat. 

 Chiar dacă metoda se poate aplica mai greu în totalitatea ei în 
procesul de învăţământ, se pot valorifica principiile şi tehnicile de bază 
ale sinecticii (A. Munteanu). 
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 XI.2.3. Metoda Phillips 6 / 6  
A fost creată de D.J. Phillips (1948) şi are drept scop stimularea 

creativităţii indivizilor care participă la o dezbatere într-un grup mai 
mare (30-50 de membri).Grupul se împarte în subgrupuri de câte 6 
membri şi care vor dezbate o problemă propusă de moderator tuturor 
timp de 6 minute. Fiecare subgrup îşi alege un conducător şi un 
secretar.  

Dezbaterea în subgrupuri se poate desfăşura în două moduri: 
fiecare participant îşi spune părerea şi se reţin, în final, principalele 
soluţii, argumentele acestora; este  posibil şi ca fiecare să-şi spună 
părerea şi să fie dezbătută imediat de către grup. După expirarea celor 
6 minute, fiecare grup îşi prezintă soluţiile (de obicei de către 
conducătorul grupului) şi care, apoi, vor fi dezbătute de către toţi 
participanţii. Sinteza o poate face conducătorul şedinţei sau după o 
discuţie între conducătorii subgrupelor. Metoda are câteva avantaje, 
dintre care amintim: toţi membrii grupului au posibilitatea de a fi activi; 
se obţin rapid un mare număr de idei, soluţii şi argumente; participanţii 
se obişnuiesc cu logica argumentării, cu susţinerea unui propriu punct 
de vedere.  

Data fiind mărimea claselor de elevi, această metodă este 
recomandată pentru dezbaterea diferitelor aspecte care privesc 
desfăşurarea eficientă a procesului instructiv-educativ. Ea se poate 
organiza în mai multe variante: 6-3-6 etc., în care cea de-a doua cifră 
sugerează numărul ideilor pe care trebuie să le emită grupul în timpul 
stabilit sau de câte ori foaia cu sugestii trebuie să facă turul fiecărui 
grup. 

 XI.2.4. Debate (dezbaterea pro şi contra) 
Este o altă metodă creativă care se aplică în cadrul unui grup care 

a fost împărţit în două subgrupe: unii vor aduce în dezbatere numai 
argumente în susţinerea temei pusă în dezbatere (grupul „pro”) şi altul 
care va aduce numai argumente împotrivă (grupul „contra”). În timpul 
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dezbaterii cei din grupul „contra” vor încerca să critice problema 
supusă atenţiei lor. Va exista şi un grup de juraţi care va decide în 
final, prin vot, care grup a fost mai productiv. La un moment dat, după 
aproximativ 15-20 minute, moderatorul le va cere să schimbe rolurile: 
cei care au adus argumente „pro” să caute noi argumente „contra” şi 
invers Această regulă nu va fi anunţată de la început şi ea creează, pe 
moment, o anumită stare de rumoare între participanţi. De fapt, puşi 
în cele două ipostaze metoda îşi dezvăluie valenţele formative legate 
de stimularea potenţialului creativ al elevilor, aceştia fiind solicitaţi să 
vadă ambele „feţe ale medaliei” (un anume fenomen în toată 
complexitatea sa). Aplicarea acestei metode se poate realiza în mai 
multe moduri. La început, li se poate cere elevilor să identifice 
individual argumente pro şi contra. Apoi se va lucra în perechi şi fiecare 
pereche se va consulta cu altă pereche. În final se va împărţi clasa în 
cele două grupe pro sau contra. În fiecare grup, elevii vor fi stimulaţi 
să construiască cu argumentele găsite un raţionament, în aşa fel încât 
să conducă la o concluzie.189 

 XI.2.5. Studiul de caz (Harvard Business School) 
 Studiul de caz , ca metodă didactică a fost utilizat pentru prima dată 
de către Harvard Law School, în 1869, fiind preluată ulterior şi de 
către Harvard Medical School (1900) și Harvard Business School 
(1908) (Servant-Miklos , 2019)190, utilizată şi aplicată sistematic, în 
învăţământul universitar şi post-universitar, atât pentru formarea, cât 
şi pentru evaluarea studenţilor, începând din anul 1935. Metoda a fost 
aplicată iniţial în formarea profesională a adulţilor, stând la baza 
primelor metode simulative: role - playing, business - games, 
management - games, dezvoltate de către Harvard University şi de 
către Carnegie Institute, utilizate pentru formarea oamenilor de 

 
189 Învăţarea activă, p. 30. 
190 Servant-Miklos, Virginie F.C. (2019).The Harvard Connection: How the Case 
Method Spawned Problem-Based Learning at McMaster University, Health  
Professions Education, Volume 5, Issue 3, 2019, Pages 163-171. 
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afaceri şi a managerilor din economie şi administraţie. În timp, metoda 
a fost extinsă la formarea în învăţământul liceal şi chiar gimnazial, mai 
ales pentru studiul disciplinelor socio-umane şi educaţia civică.  
 Un caz este o adevărată poveste: ce s-a întâmplat? cine au fost 
protagoniștii? care au fost provocările? Care a fost finalul? Un profesor 
de caz seamănă cu un dirijor de orchestră, care trebuie să aducă 
intrumentele într-o sinergie melodică. Un profesor de caz se află în 
situația complexă de a aduna la un loc un grup de parașutiști, care au 
aterizat în locuri diferite. 

Universitatea din Harvard şi-a construit o cazotecă de peste 
30.000 de „cazuri" culese din realitate (unele sunt scrise, altele sunt 
filmate). Ele conţin situaţii problematice reale, tipice pentru domeniile 
socio-profesionale pentru care sunt pregătiţi absolvenţii. 

Yzan (2015) face o analiză comparativă a trei abordări educaționale 
ale studiului de caz (R.K. Yin, 2002), (R.E. Stake,1995) și (S. B. 
Merriam,1998).191 

a) R. K. Yin 
Yin (2002) definește cazul ca fiind „un fenomen contemporan în 

contextul său real de viață, mai ales atunci când granițele dintre un 
fenomen și context nu sunt clare și cercetătorul are puțin control 
asupra fenomenului și contextului” (p. 13)192. De aceea, este nevoie 
de o „strategie de cercetare cuprinzătoare” cu totul nouă, numită 
studiu de caz (Yin, 2002, p. 14), incluzând „mai multe variabile de 
interes decât puncte de date”, studiul de caz se bazează pe mai multe 
dovezi și se folosește de „dezvoltarea prealabilă a propunerilor 
teoretice pentru a ghida colectarea și analiza datelor” (Yin, 2002, pp. 
13-14). Proiectarea studiului de caz are cinci componente: întrebările 

 
191 Yazan, B. (2015). Three Approaches to Case Study Methods in Education: Yin, 

Merriam, and Stake. The Qualitative Report, 20(2), 134-152. 
https://doi.org/10.46743/2160-3715/2015.2102. 

192 Yin, R. K. (2002). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, 
CA: SAGE Publications. 
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unui studiu; propunerile sale, dacă există; unitățile sale de analiză; 
logica care leagă datele de propoziții; criteriile de interpretare a 
constatărilor. 

b) R.E. Stake 
„În căutarea noastră atât pentru exactitate, cât și pentru explicații 

alternative, avem nevoie de disciplină, avem nevoie de protocoale care 
nu depind de simplă intuiție și bună intenție de a <îndrepta lucrurile>.” 
(Stake, 1995, p. 107) 193 Studiul de caz are patru 
caracteristici:holistică; empirică; interpretativă; emfatică (reflectând 
experiențele indirecte ale subiecților într-o perspectivă epică).  

c) S. B. Merriam 
Cazul este „un lucru, o singură entitate, o unitate în jurul căreia 

există granițe” (p. 27) „Una dintre ipotezele care stau la baza cercetării 
calitative este că realitatea este holistică, multidimensională și în 
continuă schimbare; nu este un fenomen unic, fix, obiectiv care 
așteaptă să fie descoperit, observat și măsurat ca în cercetarea 
cantitativă” (Merriam, 1998, p. 202).194 Caracteristici definitorii: 
particular; descriptiv; euristic (luminând înțelegerea de către cititor a 
fenomenului studiat). 

Metoda studiului de caz presupune prezentarea (în formă scrisă, 
audio şi/ sau video) a unor informaţii despre o situaţie dată, descrierea 
unui anumit context etc. Natura şi volumul informaţiilor variază de la 
caz la caz, în funcţie de natura situaţiei problematice (reale, imaginare, 
posibile, probabile, „limită" - mai puţin probabile, dar nu imposibile), 
de relevanţa şi disponibilitatea acestora pentru rezolvarea problemelor 
enunţate etc. Prin urmare, un studiu de caz poate fi foarte scurt, de 
câteva pagini, sau, dimpotrivă, poate ajunge până la 60-80 de 
pagini. Incidentul critic este o variantă „minusculă" a studiului de caz, 

 
193 Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, CA: SAGE 
Publications. 
194 Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in 
education. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 
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având însă aceeaşi structură ca şi studiul de caz: titlu, situaţie 
problematică, sarcini de lucru. Diferenţa este dată de situaţia 
problematică, aceasta fiind o „situaţie-limită" sau o problemă bine 
circumscrisă, imaginată sau construită pe bază de supoziţii raţionale. 

Scop 
Metoda de 
predare a 
procesului 

Relația 
dintre 

cunoștințe și 
aplicare 

material 
ilustrativ 

Pentru tinerii studenți, atunci 
când prelegerile și textele 
standard sunt de dorit, cazurile 
servesc pentru a ilustra ideea. 

Mai întâi 
prelegerea, 
urmată de un 
caz. 

Cunoștințe 
generale 
utilizate pentru 
aplicații 
specifice 

 bază 
pentru 
discuții 
generale 

Studenții trebuie să dezvolte 
soluții la probleme. Solicitat de 
un instructor care pune 
întrebări. 

Mai întâi 
întrebările 
instructorului, 
urmate de un 
caz cu probleme, 
urmate de 
discuții cu 
studenții. 

Aplicația 
specifică 
permite 
trecerea la 
cunoștințe 
generale 

 bază 
pentru 
întrebări 
și 
răspunsuri 
specifice 

Instructorul vizează anumiți 
studenți cu întrebări specifice. 

Instructorul 
pune întrebări 
unui student, 
acesta 
răspunde. 

Ordinea 
depinde de 
instructor și 
întrebări 

bază 
pentru o 

interogare 
detaliată 

Instructorul pregătește o 
întrebare cu două răspunsuri 
posibile, apoi subîntrebări 
legate de ambele 
răspunsuri. Apoi, încurajați-i pe 
ceilalți studenți să ofere 
raționament pentru răspuns și 
să elaboreze principii generale. 

Instructorul 
pune întrebări, 
apoi un student 
răspunde, urmat 
de o discuție 
generală în clasă 

Aplicația 
specifică 
permite 
trecerea la 
cunoștințe 
generale 

Tabelul 8 . Patru utilizări ale cazurilor la Harvard Business School în 1920 
(Fraser, 1931)195 

 După cum se observă în tabel, doar în cazul primei utilizări se 
vorbește despre prelegere. Fraser a invocat cea de-a patra utilizare ca 

 
195 Fraser, C. (1931). The Case Method of Instruction: A Related Series of Articles, 
C. Fraser (Ed.), McGraw-Hill Book Company Inc, New York, NY. 
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fiind mai frecventă (Servant-Miklos , 2019). Donham sublinia că 
„această discuție în clasă înlocuiește în mare măsură sau în totalitate 
prelegerea ca mediu de prezentare a principiilor” (Donham, 1931).196  

Studiul de caz oferă posibilitatea testării efective a abilităţilor de 
aplicare a conceptelor, tehnicilor şi metodelor întâlnite în teorie în 
rezolvarea unor situaţii problematice reale sau derivate din acestea, 
complexe, cu o multitudine de factori interdependenţi, asupra cărora 
există diferite puncte de vedere referitoare la ceea ce se întâmplă şi la 
ceea ce se poate întâmpla. Metoda permite dezvoltarea abilităţilor 
conceptuale, a celor legate de gândirea analitică, capacitatea de 
sinteză, judecata critică sau gândirea creativă, abilităţi necesare, în 
special, managerilor care se confruntă, prin natura activităţii lor, cu 
probleme complexe, incerte, cu evoluţii necunoscute, deseori. 

Studiile de caz permit explorarea, în contexte diferite şi într-o 
situaţie dată, a utilităţii ideilor, noţiunilor şi conceptelor teoretice, 
prezentate la curs sau întâlnite în lucrările de specialitate. 

Orice studiu de caz implică o evaluare sau o analiză a 
conţinutului şi contextului aplicaţiei, care să conducă la recunoaşterea 
problemei, a elementelor cheie pentru problema în cauză şi la 
orientarea acţiunii în scopul rezolvării sarcinilor de lucru enunţate. 

Utilizarea propriu-zisă a unui astfel de material în activitatea 
didactică presupune mai întâi un studiu individual şi găsirea soluţiilor 
pentru fiecare din sarcinile enunţate, care vor fi supuse ulterior 
dezbaterii membrilor grupului sau colegilor. Pot fi însă şi situaţii care 
să reclame rezolvarea în mod individual a studiului, spre exemplu, în 
scopul evaluării abilităţilor şi performanţelor studentului. Nu există 
răspunsuri universal valabile la problemele supuse dezbaterii prin 
intermediul studiului de caz. Noţiunile teoretice prezentate la curs sau 

 
196 W.B. Donham (1931). Business teaching by the case system, 
C. Fraser (Ed.), The Case Method of Instruction: A Related Series of 
Articles, McGraw-Hill Book Company Inc, New York, NY , pp. 12-25. 
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asimilate din lucrările/publicaţiile de specialitate studiate nu pot fi, 
totdeauna, „soluţii" ca atare. Ele trebuie să conducă însă la 
identificarea şi selectarea aspectelor relevante pentru situaţia dată, 
semnificative, în contextul dat. 

Pentru a evita superficialitatea în rezolvarea sarcinilor de lucru 
este de dorit ca soluţiile sau concluziile prezentate să aibă, după caz: 
consistenţă logică; să se bazeze pe o evidenţă rezonabilă care să ţină 
seama de contextul situaţional curent şi de perspectivă - conexiunea 
cu alte evenimente sau probleme; să fie realiste; să releve relaţiile 
cauzale implicate şi/sau efectele probabile şi/sau posibile - luând în 
calcul factorii de proximă importanţă; să producă consecinţe, pe cât 
posibil, favorabile şi cunatificabile. 

Studiile de caz în domeniul afacerilor trebuie să aibă câteva 
trăsături distincte  (Rebeiz, 2011):197 
(1) Au utilitate pedagogică 
(2) Sunt originale 
(3) Sunt bine scrise 
(4) Sunt stimulatoare 
(5) Sunt decizionale 
(6) Ele solicită generalizarea învățării practice 
(7) Sunt relevante pentru studenți 
(8) Sunt dependente de situație 
(9) Se bazează pe o temă actuală 
(10) Au suficiente detalii 
(11) Acestea sunt completate cu note de instructor pregătite temeinic 
(12) Acestea includ materiale de bază suplimentare atunci când este 
necesar. 
 

 
197 Rebeiz, K.S. (2011). An Insider Perspective on Implementing the Harvard Case 
Study Method in Business Teaching, US-China Education Review A 5,  p. 591-601. 
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Scop Metoda de 
predare a 
procesului 

Relația dintre 
cunoștințe și 
aplicare 

material 
ilustrativ 

Pentru tinerii studenți, 
atunci când prelegerile și 
textele standard sunt de 
dorit, cazurile servesc 
pentru a ilustra ideea. 

Mai întâi 
prelegerea, 
urmată de un caz. 

Cunoștințe 
generale utilizate 
pentru aplicații 
specifice 

bază 
pentru 
discuții 

generale 

Elevii trebuie să dezvolte 
ei înșiși soluții la probleme. 
Solicitat de un instructor 
care pune întrebări. 

Întrebările 
instructorului mai 
întâi, urmate de 
un caz cu 
probleme, urmate 
de discuții cu elevii 

Aplicația specifică 
permite trecerea 
la cunoștințe 
generale 

bază 
pentru 

întrebări 
și 

răspunsuri 
specifice 

Instructorul vizează 
studenți anumiți cu 
întrebări specifice 

Instructorul pune 
întrebări unui 
student, acesta 
răspunde. 

Ordinea depinde 
de instructor și 
întrebări 

bază 
pentru o 

interogare 
detaliată 

Instructorul pregătește o 
întrebare cu două 
răspunsuri posibile, apoi 
subîntrebări legate de 
ambele răspunsuri. Apoi, 
încurajați-i pe ceilalți elevi 
să ofere raționament 
pentru răspuns și să 
elaboreze principii 
generale 

Instructorul pune 
întrebări, apoi un 
elev răspunde, 
urmat de o 
discuție generală 
în clasă 

Aplicația specifică 
permite trecerea 
la cunoștințe 
generale 

Tabel 9. Utilizarea cazurilor de la Harvard Business School  
(Servant-Miklos, 2019) 198area securității informațiilord  

 
198 Servant-Miklos, Virginie F.C. (2019).The Harvard Connection: How the Case 
Method Spawned Problem-Based Learning at McMaster University, Health 
Professions Education, Volume 5, Issue 3,2019, Pages 163-171, 
https://doi.org/10.1016/j.hpe.2018.07.004. 
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Au fost formulate anumite nedumeriri legate de efortul de 
generalizare a studiului de caz ca metodă de predare în învățământul 
universitar. Se poate folosi în cadrul programelor de licență cu un 
număr mare de studenți ? La un număr de peste 80 de studenți, 
aplicarea metodei și evaluarea eficienței folosirii ei devin mai dificile 
(Servant-Miklos, 2019). Se cunosc și exemple de aplicarea metodei în 
programele de licență cu un număr mai mare de studenți (Booth, 
Bowie, Jordan și Rippin, 2000).ație în securitatea IT - Tendințe și  

XI.2.6 Elemente de joc  
 Jocul didactic presupune valorificarea modalităţilor de joc în 
atingerea unor obiective instructiv-educative. Jocul constituie o 
trăsătură definitorie a omului (homo ludens), un mod de exprimare a 
eului copilului (M. Debesse).  
 Se cunosc mai multe clasificări ale jocurilor. Clasificarea utilizată de 
către Lebrun et Berthelot199, orientată prin utilizarea jocurilor şi a 
simulărilor, distinge jocuri specifice domeniilor: afectiv, cognitiv, 
psihomotor şi al cercetării. După obiectivele urmărite, jocurile se 
clasifică în mai multe tipuri: senzoriale; de observare a naturii; de 
dezvoltare a limbajului; de asociere de idei şi raţionamente; 
matematice; de construcţii tehnice; muzicale; de orientare; de 
sensibilizare; demonstrative; de creaţie; de memorare; simbolice; de 
îndemânare; de simulare etc.  
 Fiecare joc didactic cuprinde următoarele laturi constitutive prin 
care  se   deosebeşte de celelalte jocuri şi forme ale activităţilor 
obligatorii: 
 a)  Conţinutul jocului este dat de ceea ce trebuie să înveţe prin 
joc studenții în procesul instructiv-educativ. 

 
199 Lebrun N., Berthelot S. (1996). Pour une approche multimédiatique de l'enseignement. 

Montréal: Éditions Nouvelles. 
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 b)  Sarcina didactică a jocului este legată de conţinutul acestuia, 
de structura lui, referindu-se la ceea ce trebuie să facă în mod concret 
elevii în cursul jocului pentru a se realiza scopul propus.  
 c)  Obiectivele jocului didactic se formulează în legătură cu 
cerinţele programei şcolare pentru clasa respectivă şi se transpun în 
situaţii concrete.  
 d)  Elemente de joc se pot alege cele mai variate: competiţia 
individuală sau pe grupe de elevi, cooperarea între participanţi, 
stimularea rezultatelor bune, penalizarea greşelilor comise, aplauze, 
cuvântul stimulator etc. O parte din aceste elemente se utilizează în 
majoritatea jocurilor didactice (de exemplu întrecerea, cuvântul), 
altele în funcţie de conţinutul jocului. Important este ca elementele de 
joc să se împletească strâns cu sarcina didactică, să mijlocească 
realizarea ei în cele mai bune condiţii. 
 e)  O componentă importantă a jocului o reprezintă regulile, care  
îndeplinesc în joc o importantă  funcţie reglatoare asupra acţiunilor şi 
relaţiilor reciproce dintre copii. Ele sunt condiţionate de conţinutul şi 
sarcinile didactice ale fiecărui joc. Regulile jocurilor didactice sunt 
numeroase şi de natură diferită. O primă categorie reglementează 
repartizarea rolurilor între copii, alte reguli le arată cum se rezolvă 
sarcina respectivă, o a treia categorie de reguli se referă la 
succesiunea acţiunilor în joc. Există şi reguli referitoare la comportarea 
copiilor în joc care le indică ce este şi ce nu este permis în timpul 
jocului.  
 f)  Materialul didactic. Reuşita jocului didactic depinde în mare 
măsură de materialul didactic folosit, de alegerea corespunzătoare şi 
de calitatea acestuia. 
 Materialul didactic  trebuie să fie variat, cât mai adecvat conţinutului 
jocului, să slujească cât mai bine scopului urmărit. Astfel, se pot folosi: 
planşe, folii, fişe individuale, cartonaşe, jetoane, trusă cu figuri 
geometrice etc. 
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 g)  Acţiunea de joc este ultima latură constitutivă a jocului didactic. 
Este tocmai latura care face ca rezolvarea sarcinii didactice să fie plăcută 
şi atractivă pentru copii. Aceasta cuprinde momente de aşteptare, 
surpriză, ghicire, mişcare şi întrecere. 
 Jocul didactic se încheie şi cu un anumit rezultat. El ne arată gradul 
în care copilul şi-a format priceperea de a găsi răspunsul potrivit, de a 
face descrieri, reconstituiri, comparaţii, de a da răspunsuri verbale 
prompte etc. 
 Obţinerea unor rezultate pozitive satisface în mod deosebit pe copii. 
Cadrul didactic trebuie să-i facă să înţeleagă că numai respectarea 
strictă a regulilor şi străduinţa pot să ducă la rezultate pozitive în joc. 
Copiii trebuie să înveţe că nu este permis să se bucure de rezultate 
pozitive dacă au încălcat regulile, dacă au stânjenit tovarăşii de joc, 
dacă nu-şi recunosc greşeala pe care au săvârşit-o etc. 
 Un exemplu în acest sens îl reprezintă jocul de rol, care constă în 
punerea elevilor în diferite roluri sociale în vederea formării unor 
abilităţi, competenţe, atitudini, convingeri, comportamente etc. O 
caracteristică a jocului de rol constă în faptul că se precizează bine 
care va fi situaţia care va fi jucată de către elevi/studenți, dar  se va 
evita standardizarea ei.  
 În desfăşurarea jocului de rol se urmăresc mai multe obiective: 

 facilitarea inserţiei sociale a elevilor/studenților; 
 formarea şi modelarea comportamentului social; 
 dezvoltarea capacităţii empatice (a fi în pielea altuia); 
 dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi evalua   orientările 
valorice ale celor din jur; 

 dezvoltarea capacităţii de a rezolva situaţii conflictuale; 
 verificarea corectitudinii comportamentelor formate; 
 învăţarea unor roluri sociale etc. 

 De asemenea, desfăşurarea jocului de rol implică respectarea unor 
etape metodice: 

m) identificarea situaţiei interumane care se va simula; 
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n) modelarea situaţiei şi proiectarea scenariului: 
 analiza situaţiei; 
 reţinerea rolurilor; 
 elaborarea scenariului; 

o) alegerea partenerilor şi instruirea lor; 
p) învăţarea individuală a rolurilor;  
q) interpretarea rolurilor; 
r) dezbaterea modului de interpretare şi reţinerea unor concluzii. 

 Se cunosc mai multe tipuri  de jocuri de rol: de reprezentare a unor 
structuri; de decizie; de arbitraj; de competiţie; de-a ghidul şi 
vizitatorii; de negociere etc. 

XI.2.7. Învăţarea prin proiect  
 

 Pionierii acestui mod de organizare a învăţării au fost americanii J. 
Dewey şi William H. Kilpatrick.200 Cel puţin câteva convingeri ale lui 
Dewey justificau acest mod de a acţiona: elevii învaţă prin acţiune 
(learning by doing), rezolvând probleme şi învăţând să colaboreze cu 
alţii.  
 Ideea învăţării prin proiect a prins rădăcini îndeosebi în prima 
jumătate a secolului al XX-la, atât în America cât şi în Europa, sub 
denumirea de şcoala „nouă”, „modernă”, „fără pereţi”, de „free 
school”, de „activity movement” sau de „educaţie progresivă”. Unii 
pedagogi au considerat apariţia proiectului (în pedagogie şi în sistemul 
educativ) drept o adevărată „revoluţie copernicană”, care  centrează 
demersul didactic pe elev, cu motivaţiile, cu modul său propriu de a 

 
200 Réginald Grégoire inc.et Thérèse Laferrière (2001).Réseau scolaire canadien 

(RESCOL) Apprendre ensemble par projet avec l’ordinateur en réseau ,  Guide à 
l’intention des eneignants et des eneignantes. (http :www.tact.fse.ulaval.ca / fr / 
html / projets / version. html ). 
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acţiona.201 În alţi termeni se trecea de la teaching (predare) la learning 
(învăţare). 
 Adesea asimilat cu progresul, termenul de proiect are o conotaţie 
pozitivă. Proiectul este „de ordinul paradigmei valorizând activitatea 
concretă şi organizată a unui subiect social de a-şi stabili un scop şi 
mijloacele adaptate pentru a-l atinge.” (DEEF, 1994, p. 802) Proiectul 
se poate defini şi ca o conduită anticipativă a individului, el desemnând 
orice acţiune intenţională şi explicită. „Înainte de a călca pe un drum, 
trebuie să-l vezi”, sublinia un filosof şi logician polonez (T. Kotarbinski). 
 După nivelul la care se desfăşoară, distingem proiecte 
individuale, de grup şi societale. Proiectul nu este un scop în sine, ci 
reprezintă un adevărat ocol, care permite de a-i obişnui pe elevi şi 
studenţi cu diferite obstacole şi de a provoca situaţii de învăţare. 
 Pedagogia proiectului încearcă să-l pună pe elev/student în 
centrul procesului de educare şi formare. De aceea, unii pedagogi au 
considerat apariţia proiectului drept o „revoluţie copernicană” prin 
trecerea de la perspectiva centrată pe predare (teaching) la cea 
centrată pe efortul de învăţare al elevului/studentului (learning) 
(DEEF, 1994, p. 804). 

Pedagogia proiectului îndeplineşte mai multe funcţii (Marc 
Bru, Louis Not, 1987, apud ib., p. 805): 

a) Funcţia economică şi de producţie, prin care se are în 
vedere acoperirea cheltuielilor făcute şi obţinerea unui anumit 
profit. 

b) Funcţia terapeutică (motivaţională, după părerea 
noastră) are în vedere dezvoltarea la elevi şi studenţi a motivaţiei 
şi  interesului pentru efortul şcolar, ca urmare a sentimentelor de 
satisfacţie trăite în urma derulării unor proiecte. 

 
201DEEF, p. 803. De exemplu, în spaţiul cultural francez se fac mai multe distinţii: 

proiect de acţiune educativă, proiect educativ, proiect pedagogic, proiect 
instituţional, pedagogia proiectului, proiectul elevului. 
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c) Funcţia didactică, prin care educatorii urmăresc 
atingerea unor obiective educaţionale şi transmiterea unui sistem 
de cunoştinţe. Avem în vedere, mai ales, valenţele formative ale 
activităţii prin proiecte (dezvoltându-le elevilor şi studenţilor 
competenţe de investigare, cercetare şi comunicare). 

d) Funcţia socială şi relaţională, care dezvoltă competenţe 
de relaţionare cu ceilalţi parteneri implicaţi în actul educaţional. 
Avem în vedere, de asemenea, valenţele educative ale grupului 
şcolar. De aceea, sugerăm ca elevii şi studenţii să fie obişnuiţi să 
lucreze în cadrul diferitelor proiecte de grup, prin intermediul 
cărora vor putea să-şi valorifice inclusiv inteligenţele multiple 
(Gardner, Goleman). 

e) Funcţia politică, care urmăreşte formarea viitorului 
cetăţean implicat în viaţa cetăţii. 

L. Not (1987) definea proiectul drept „distanţa care separă starea 
actuală a lucrurilor de concepţia pe care şi-o face omul despre ele; 
este vorba de o conduită de anticipare”. Un proiect educativ constituie 
„o manieră de a gândi educaţia în termeni de ţinte (visées) şi nu 
exclusiv de program”, ţintele fiind expresia unui sistem de valori pe 
care elevii şi le-au însuşit (J. Ardoino, 1984) .202  
 În procesul de predare-învăţare proiectul poate fi folosit în diferite 
contexte şi urmărind obiective variate:203 

 Efectuarea de investigaţii în mediul înconjurător; 
 Proiectarea şi confecţionarea unor aparate, instalaţii, 
machete, etc.; 
 Elaborarea unor lucrări ştiinţifice şi prezentarea lor în sesiuni 
de comunicări; 
 Implicarea elevilor şi studenţilor în realizarea unor proiecte de 
intere local; 

 
202De Landsheere, V. (1992). L’ éducation et la formation. Paris : P.U.F., p. 170.  
203Ionescu, Radu (coord.), op. cit., p. 149 
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 Elaborarea unor proiecte de diplomă pe baza unei investigaţii 
de durată, etc. 

Faze şi etape în pedagogia proiectului (Stanciu M& Stanciu 
D.,2005)204 

I. Faza de pregătire a proiectului                                    
 

Etape Elemente de conţinut Metode, 
demersuri 

1) 
ALEGEREA 

PROIECTULUI 

 Emergenţa ideii, prin aproprierea 
proiectului de către elevi/studenţi; 

 Stabilirea planului (tema; 
obiectivele; ipoteză; concepte 
cheie; capacităţi şi atitudini de 
format şi dezvoltat; resurse 
umane, materiale şi financiare; 
metodologii;  rezultate/produse; 
criterii de evaluare. 

Brainstorming 
Ciorchine 

 

2) 
STABILIREA 
RESURSELOR 
NECESARE 

 A se ţine cont de cunoştinţele 
elevilor/ studenţilor şi de 
capacităţile pe care urmărim să le 
dezvoltăm prin folosirea acestor 
resurse. 

 Exemple: biblioteci, organisme 
locale, societăţi comerciale, 
instituţii publice, TIC etc. 

 Iniţierea în utilizarea acestor 
resurse. 

 Obţinerea autorizării în cazul 
folosirii unora. 

Converaţia 
Dezbaterea 

 
 
 
 
 

Demonstraţii 
Exerciţii 

 

 
204 Stanciu, M., Stanciu, D.  (2005). Pedagogia proiectului.Aspecte metodologice.  
Lucrări ştiinţifice, Seria Horticultură, Anul XLVIII, vol 1 (48), pp. 1005-1008, ISSN : 
1454 – 7376.  
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3)  
ORGANIZAREA 
ACTIVITĂŢII ÎN 
CADRUL 
PROIECTULUI 

 Planul detaliat al proiectului: 
tema; obiectivele; ipoteză; 
concepte cheie; capacităţi şi 
atitudini de format şi dezvoltat; 
resurse umane, materiale şi 
financiare; metodologii;  activităţi; 
reguli; rezultate/produse; criterii 
de evaluare; rolurile actorilor 
implicaţi etc. 

Dezbaterea 
brainstorming 

 
Tabelul10. Faza de pregătire a proiectului                                 

 
II. Faza de realizare a proiectului                                         

 
Etape Elemente de conţinut Metode, 

demersuri 
4) 
DESFĂŞURAREA 
ACTIVITĂŢILOR 
DIN CADRUL 
PROIECTULUI 

 Pregătirea, derularea, evaluarea 
şi reglarea fiecărei activităţi din 
cadrul proiectului. 

 Prin efort individual şi/ în grup. 
 Activităţi variate: sintetizarea 

bibliografiei de specialitate, 
investigaţii, experimente, 
activităţi practice, observaţii 
sistematice, aplicare de 
chestionare, interviuri, aplicare 
de teste, analize statistice, prin 
intermediul Internetului etc. 

 Acordare de sprijin, ajutor şi 
consultaţii. 

 Crearea de dispozitive de 
coordonare şi susţinere (cu 
responsabilităţi distincte). 

sintetizarea 
bibliografiei 

de 
specialitate, 
investigaţii, 

experimente, 
activităţi 
practice, 
observaţii 

sistematice, 
aplicare de 
chestionare, 
interviuri, 
aplicare de 

teste, 
consultaţii, 

etc 
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5) 
COORDONAREA 
ŞI SINTEZA 
CONTRIBUŢIILOR 

 Elaborarea produselor 
proiectului: postere, folii, 
rapoarte, jurnale, grafice, 
statistici, portofolii,  site-uri 
(pagini Web) etc. 

 Prezentarea în faţa colectivului 
de elevi/ studenţi a acestor 
produse, folosind mijloace 
multimedia moderne. 

postere, folii, 
rapoarte, 
jurnale, 
grafice, 
statistici, 
portofolii,  
site-uri 

(pagini Web) 
dezbateri 

6)  
EVALUAREA 
PROIECTULUI 

 Realizarea de evaluări orale cu 
ocazia prezentării diferitelor 
produse. 

 Completarea unor grile de 
evaluare şi coevaluare a modului 
de desfăşurare a proiectului, 
asupra implicării grupurilor şi 
indivizilor în realizarea 
proiectului. 

 Evaluări externe. 
 Concluzii, sugestii. 

Fişe de 
evaluare 
Grile de 
evaluare 

 
Tabelul 11. Faza de realizare a proiectului 

 
 

III. Faza de valorificare pedagogică a proiectului                           
 

Etape Elemente de conţinut Metode, 
demersuri 

7)  
REEVALUAREA 
PROIECTULUI 

 Realizarea unui demers 
metacognitiv (de ordin cognitiv 
şi social). 

 Evidenţierea elementelor 
pozitive, a dificultăţilor 
întâmpinate. 

metacogniţia 



172 
 

 Sugestii pentru proiecte viitoare.  
8)  
VALORIFICAREA 
PROIECTULUI 

 Prezentarea produselor 
proiectului şi altor factori 
interesaţi. 

 Prezentarea concluziilor rezultate 
din proiect la diferite 
simpozioane, colocvii, publicarea 
rezultatelor obţinute, inclusiv 
prin intermediul Internetului. 

 Aplicarea în practică a 
rezultatelor proiectului. 

 Generalizarea experienţelor 
pozitive. 

 Activităţi de continuare a 
proiectului. 

Referate, 
rapoarte, 
postere, 
publicaţii, 
prezentări 

multimedia, 
pagini Web etc. 

Tabelul 12. Faza de valorificare pedagogică a proiectului 
 

 Activitatea în proiect are importante valenţe formativ-educative:  
elevii devin responsabili în alegerea şi realizarea temei; ancorarea în 
problemele vieţii sociale prin tematica abordată; îşi formează 
deprinderi de muncă intelectuală specifice activităţii ştiinţifice (a 
investiga, a experimenta, a se documenta, a elabora, a comunica 
rezultatele proiectului, etc.); în cazul proiectelor de grup, elevii învaţă 
să colaboreze (clasa devenind o adevărată comunitate socială); 
permite un demers individualizat (care ţine cont de mediul de origine 
al elevilor, de experienţele lor, de centrele de interes). 
XII.3. Strategii de predare a educației antreprenoriale  
 Experții în domeniu disting între: 

 strategii educaționale generale, care includ obiective în 
domeniul educației antreprenoriale, cum ar fi educația și 
formarea profesională, tineretul sau strategiile de învățare pe 
tot parcursul vieții; 
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 strategii specifice care se concentrează exclusiv pe educația 
antreprenorială, dezvoltând adeseori o viziune comună în cadrul 
administrației publice, care să reflecte prioritățile politicilor 
stabilite de o serie de ministere, cum ar fi educația, inovarea și 
dezvoltarea economică și reunind acțiuni din aceste domenii de 
politici; 

 strategii generale în domeniul economic, în care figurează 
educația antreprenorială, cum ar fi antreprenoriatul, ocuparea 
forței de muncă sau strategiile de dezvoltare a IMM-urilor. 

L.W. Porter (1994) a realizat o sinteză a metodelor de predare a 
antreprenoriatului:205 
a) utilizarea clasicilor (Benson, 1992);  
b) învățarea acțiunii (Leitch și Harrison,1999);  
c) noi simulări de risc (Clouse, 1990; Kelmar, 1992);  
d) simulări bazate pe tehnologie (Low, Venkataraman și Srivatsan, 

1994; Hindle, 2002); 
e) dezvoltarea unor întreprinderi reale (Haines, 1988);  
f) cursuri bazate pe competențe (Ulijn, Duill și Robertson, 2004); 
g) jocuri de rol video (Robertson și Collins, 2003b); 
h) învățarea experiențială (Sexton și Upton, 1987; Daly, 2001); 
i) mentorat (Stewart și Knowles, 2003). 

 Balan & Metcalfe (2012)206 au realizat o investigație privind 
metodele de educație antreprenorială a studenților din Australia, 
folosind, în acest scop, instrumentul Australasian Survey of Student 
Engagement (AUSSE), care a fost utilizat pentru a furniza 47 de criterii 
de implicare bine stabilite. Rezultatele de la 393 de studenți (rată de 
răspuns de 33 la sută) și identificarea de către experți a criteriilor care 

 
205 Porter LW. (1994). The Relation of Entrepreneurship Education to Business 

Education. Simulation & Gaming. 1994;25(3):416-419, 
doi:10.1177/1046878194253008. 

206 Balan, P., & Metcalfe, M. (2012). Identifying teaching methods that engage 
entrepreneurship students. Education + Training, 54(5), 368–384. 
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au fost prezente în fiecare dintre cele șase metode de predare, au 
făcut posibilă calcularea unui scor ponderat al contribuției 
angajamentului pentru fiecare metodă de predare. Dintre metodele 
folosite, rapoartele postere au fost cele mai captivante, urmate de o 
metodă de învățare bazată pe echipă. Această abordare a identificat, 
de asemenea, o metodă de predare care nu a fost captivantă, 
sugerând că ar putea fi întreruptă. 
 Sirelkhatim & Gangi (2015) 207 au realizat o revizuire sistematică a 
literaturii de specialitate privind curricula antreprenorială și a 
metodelor de predare (2005-2014). Autorii au plecat de la distincție în 
domeniu și au sintetizat metodele de predare cele mai des utilizate în 
fiecare caz. 
 Cele trei teme generice ale furnizării educației antreprenoriale sunt: 
cursuri cu orientare teoretică care predau (1) „despre” antreprenoriat 
(Piperopoulos & Dimov, 2014) și urmăresc creșterea gradului de 
conștientizare cu privire la antreprenoriat, încurajarea studenților să 
aleagă antreprenoriatul ca o potențială alegere de carieră (Fayolle & 
Gailly, 2013) și să ia în considerare angajarea pe cont propriu (Klapper 
& Tegtmeier, 2010). 
 În acest prim caz, predarea este în cea mai mare parte centrată pe 
profesor, iar studentul este pasiv, iar cele mai utilizate metode de 
predare sunt prelegerile, expunerile unor invitați și studiile de caz 
(Fayolle & Gailly,2008). 

Cursuri orientate spre practică care predau (2) „pentru” 
antreprenoriat (Piperopoulos & Dimov,2014) urmăresc să încurajeze 
studenții și să le sporească intențiile de a fi antreprenori în viitor. 

 
207Fatima Sirelkhatim & Yagoub Gangi | Tahir Nisar (Reviewing 
Editor) (2015) Entrepreneurship education: A systematic literature review of 
curricula contents and teaching methods, Cogent Business & 
Management, 2:1, DOI: 10.1080/23311975.2015.1052034. 
 



175 
 

Abordarea este centrată pe formare de competențe, iar strategiile 
de predare sunt, cu precădere, „learning by doing”, metodele de 
predare experienţială (Fayolle & Gailly,2013), simulările (Honig,2004), 
activități auto-dirijate, predare în echipă a cadrelor universitare și 
practicieni, mentorat și crearea de rețele cu antreprenori (Piperopoulos 
& Dimov,2014). 

(3) Cursuri „prin” antreprenoriat, care vizează absolvirea 
antreprenorilor (Vincett & Farlow,2008), susțin crearea de noi 
întreprinderi (Lundqvist & Williams Middleton,) și să dezvolte 
competențe antreprenoriale (Bridge, Hegarty și Porter,2010). 
 În acest caz, sunt folosite metode de predare specifice abordării 
”pentru” antreprenoriat, la care se mai adaugă câteva metode 
speicifice:să experimenteze statutul de antreprenor, simularea 
afacerilor personale (Klapper & Tegtmeier,2010), incubatoare (Vincett 
& Farlow,2008 ), stagii pentru a crea și implementa produse 
inovatoare pentru clienți reali (Wang & Verzat,2011), proiecte în care 
studenții colaborează cu oameni de afaceri reali (Chang & 
Rieple,2013).   
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XII. Metode şi instrumente de evaluare eficientă 
 

XII.1. Evaluarea-componentă a curriculumului universitar 
 Aşa după cum am subliniat, obiectivele constituie punctul de intrare 
în sistem, ele declanşează o adevărată reacţie în lanţ la nivelul 
procesului de învăţământ. La sfârşitul procesului de predare-învăţare, 
se pune problema determinării calităţii demersului realizat de către 
actorii implicaţi. De fapt, obiectivele anticipate devin, după 
desfăşurarea predării-învăţării, criterii pe baza cărora se evaluează 
calitatea procesului încheiat parţial.  
 Evaluarea este „punctul final într-o succesiune de evenimente“208,  
componentă şi funcţie a procesului de învăţământ, care ne dă 
măsura eficienţei acestuia. Ea este un fel de caleidoscop al scenei 
pedagogice (Jean-Pierre Chesne). 
 A evalua înseamnă a formula o judecată de valoare din perspectiva 
atingerii obiectivelor educative (ib., p. 668). Termenul de evaluare nu 
apărea în dicţionarul de pedagogie al lui F. Buisson (1882), nu apărea 
nici în Encyclopedia Univeralis (ediţia din anul 1968, în schimb ediţia 
din 1993 i-a consacrat zece pagini). Evaluarea este unul din „acele 
cuvinte care au făcut toate meseriile, […] cuvinte foarte bune pentru 
controversă, dialectică, elocvenţă; […]"(P. Valery, 1945).  

Noţiunea este greu de definit şi care a primit mai multe definiţii. 
Profesoara Otilia Clipa concluzionează că ”evaluarea subliniază ce știm 
și ce nu neavând rolul de a înlătura neștiința, neînțelegerea, ci de a îi 
da un sens.”(subl. autoarei, O.C.) (Clipa, 2008, p.22)209   

 
208Ausubel, D.P.& Robinson, F.G. (1981). Învăţarea în şcoală, EDP, Bucureşti,  p. 667 

(s.n., M.S.). 
209 Clipa, O. (2008). Evaluarea în învățământul universitar. București-EDP. 
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 Teoria evaluării reprezintă un sistem de concepţii, principii şi 
tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare şi a 
procesului de învăţământ în ansamblul său. 
 Docimologia (grecescul dokimé = probă) s-a constituit ca un 
domeniu al pedagogiei care tratează organizarea examenelor, analiza 
ştiinţifică a modalităţilor de examinare şi notare,  variabilitatea notării, 
precum şi mijloacele menite să contribuie la asigurarea obiectivităţii 
evaluării210.  
 

Prezentare sintetică a metodelor şi instrumentelor de 
evaluare 

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul 
didactic „oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul de 
stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate 
prin utilizarea unei diversităţi de instrumente adecvate scopului 
urmărit.“211 Instrumentul de evaluare  reprezintă un element 
constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă 
sarcina de evaluare. El este cel  „care pune în valoare atât obiectivele 
de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus“ (ib.) 

Clasificarea cea mai des utilizată este aceea care distinge 
următoarele metode şi instrumente de evaluare: 

A. Metode şi instrumente tradiţionale 
1. Probele orale:  

a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); 
b) interviul; 
c) cu suport vizual; 
d) examenul oral (cu acordarea unui anumit timp de gândire); 
e) redarea (repovestirea); 
f) descrierea şi reconstituirea; 

 
210Pavelcu, V.(1968). Principii de docimologie. Bucureşti : EDP,   p. 9 
211 Stoica, A. (coord.) (2001). Evaluarea curentă şi examenele. Bucureşti : Editura Pro 

Gnosis, p. 47. 
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g) descrierea / explicarea / instructajul; 
h) completarea unor dialoguri incomplete; 
i) seminarul; 
j) colocviul; 

2. Probele scrise: 
a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 

b) activitatea de muncă independentă în clasă; 
c) lucrarea de control (anunţată); 
d) lucrarea scrisă semestrială (teza); 
e) tema pentru acasă; 
f) examen scris (capacitate, bacalaureat); 
g) testul  

3. Probele practice 
a) confecţionarea  unor obiecte sau aparate; 
b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
c) efectuarea unor lucrări în atelier, pe lotul şcolar, în ferme; 
d) realizarea unor observaţii microscopice, a unor disecţii; 
e) întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
f) executarea unor lucrări muzicale la diferite instrumente; 
g) interpretarea unui anumit rol; 
h) trecerea unor probe sportive etc. 

B. Metode şi instrumente complementare 
1. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
2. investigaţia; 
3. proiectul; 
4. portofoliul; 
5. autoevaluarea 
6. evaluarea asistată de calculator  
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Metode şi instrumente tradiţionale 

 
Probele orale 

 Probele orale sunt cel mai des utilizate  la clasă, deşi au un grad 
scăzut de  fidelitate şi validitate. Se pot folosi îndeosebi la disciplinele 
care implică competenţe de comunicare orală.  
 

Probele scrise  
 Probele scrise se caracterizează prin faptul că, supuşi, procesului de 
evaluare, elevii răspund în scris la sarcinile primite. Ele sunt preferate  
datorită avantajelor pe care le au. Nu trebuie să pierdem din vedere 
nici limitele lor (ib.). 
 Probele scrise îndeplinesc funcţii de diagnostic, de feed-back 
(pentru elev şi cadru didactic), corectivă şi de autoevaluare( în relaţia 
elevului cu sine) (Radu I.T., op. cit., p. 210).  
 a) Extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată) este instrumentul de 
evaluare scrisă cel mai des folosit pentru a verifica dacă elevii învaţă 
cu regularitate. 
 b) Activitatea de muncă independentă în clasă se desfăşoară sub 
supravegherea cadrului didactic. 
 c) Lucrarea de control (anunţată) se aplică elevilor după 
parcurgerea unei unităţi de învăţare sau după un număr de lecţii 
predate anterior. Ea poate urma unor lecţii de recapitulare şi 
sistematizare şi, în acest caz, are mari valenţe formative. Ea 
îndeplineşte, în general, o funcţie diagnostică. Subiectele propuse 
trebuie să acopere conţinutul supus evaluării şi, mai ales, să fie în 
concordanţă cu cerinţele programei şcolare. Itemii de evaluare trebuie 
să fie variaţi pentru a permite evidenţierea capacităţilor superioare ale 
elevilor. Poate cuprinde subiecte unice (pentru o clasă sau pentru mai 
multe clase), subiecte date pe numere. Este de dorit ca lucrarea de 
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control să fie corectată imediat, apoi să fie rezolvate cu întreaga clasă 
şi să se motiveze notele acordate elevilor. 
 d) Lucrarea scrisă semestrială (teza) reprezintă un moment 
important al procesului de predare-învăţare pentru disciplina 
respectivă. Ea se  va planifica din timp, li se vor face cunoscute elevilor 
conţinutul tematic şi modul de formulare a sarcinilor. Înainte de teză 
se va desfăşura o lecţie de recapitulare, când se va insista asupra 
sistematizării  cunoştinţelor predate, pe rezolvarea unor exerciţii de tip 
aplicativ apropiate modului în care vor fi formulaţi itemii . 
 e) Tema pentru acasă este o formă de activitate independentă, 
asemănătoare cu cea efectuată în clasă, dar are în vedere obiective de 
mai mare amploare şi se desfăşoară în condiţiile de acasă ale elevului.  
 f) Examen scris (capacitate, bacalaureat) 
 g) Testul (engl. test, cu înţelesul de probă, examen) este un 
instrument de observare standardizată implicând mai multe sarcini de 
îndeplinit cu scopul de a descrie şi măsura comportamentul unor 
indivizi în aceste situaţii. Standardizarea procedurii de observare 
urmăreşte diminuarea gradului de subiectivitate între observatori 
diferiţi. Termenul a căpătat mai multe semnificaţii şi de aceea Asociaţia 
Internaţională de Psihotehnică a propus definirea testului ca „o probă 
determinată ce implică examinarea identică pentru toţi subiecţii 
(standardizare), având tabele elaborate de apreciere a succesului sau 
eşecului privind sarcinile de executat sau având sisteme de notaţie 
(numerice) evaluative ale reuşitei.“212 
 Testul se deosebeşte de alte instrumente prin faptul că: este 
apreciat ca instrument evaluativ de către toţi subiecţii testaţi; este 
pregătit şi anunţat din timp; se administrează în aceeaşi formă şi în 
aceleaşi condiţii tuturor elevilor.213 

 
212apud Şchiopu U, coord., 1997, Dicţionar de psihologie, Ed. Babel, Bucureşti, p. 690  
213 Lindeman R.H, “Evaluarea în procesul de instruire”, în Davitz JR., Ball S, 1978, 

Psihologia procesului educaţional, EDP, Bucureşti, p. 475. 
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 Deoarece lucrarea de faţă se adresează în primul rând cadrelor 
didactice, am considerat necesar să sugerăm demersul metodic legat 
de proiectarea, aplicarea, evaluarea răspunsurilor, analiza rezultatelor 
testului şi valorificarea acestora. 
 1.  Proiectarea testului parcurge următoarele etape: 
 a)  Stabilirea obiectivelor şi a elementelor de conţinut; 
 b)  Stabilirea tipurilor de itemi şi a ponderii lor în economia testului; 
 Specialişti ai domeniului sugerează folosirea unor itemi variaţi, 
punerea accentului pe cei care pun în valoare capacităţile superioare 
ale elevului.  
 c)  Luarea unei decizii în legătură cu lungimea testului şi timpul de 
lucru acordat; 
 d)  Elaborarea itemilor (sarcinilor)  şi ordonarea lor după gradul de 
dificultate; 
 Itemul (elementul testului sau al unui instrument de evaluare, în 
general) reprezintă cea mai mică componentă identificabilă a unui 
instrument de evaluare şi care cuprinde o sarcină de rezolvat în 
concordanţă cu un obiectiv operaţional. În sens larg, itemul cuprinde 
sarcina şi răspunsul aşteptat. Itemii pot lua, de cele mai multe ori, 
forma unor întrebări, dar şi a unor exerciţii sau a unor probleme, a 
unui enunţ care va fi apreciat sau comentat etc. În cazul lucrărilor 
scrise, itemii trebuie să îndeplinească anumite condiţii: să înceapă cu 
un verb (legat de obiectivul operaţional), care să indice tipul de 
sarcină: defineşte, explică, rezolvă etc.; să fie formulat într-un limbaj 
accesibil clar, sintetic şi care să precizeze foarte bine natura sarcinii pe 
care o au de îndeplinit elevii; să fie evitată ambiguitatea, echivocul, 
fiind posibilă doar o singură interpretare; să nu se introducă două 
cerinţe în acelaşi item; să se evite negaţia şi, mai ales, dubla negaţie; 
să se evite itemii lungi; să se asigure gradarea în dificultate a itemilor; 
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itemii să nu inducă răspunsul sau să condiţioneze răspunsul la alt 
item.214 
 După gradul de obiectivitate, itemii se clasifică în:215 
 Itemi obiectivi permit o măsurare mai exactă a rezultatelor, fiind 
dominanţi în testele de cunoştinţe, mai ales în cele standardizate şi 
sarcina constă în selectarea răspunsului corect dintr-o serie oferită. 
Itemii obiectivi sunt de mai multe feluri: 
  Itemii cu alegere multiplă presupun existenţa unui enunţ 
(premise) şi a unei liste de alternative (soluţii posibile). Elevul trebuie 
să aleagă un singur răspuns corect sau cea mai bună alternativă (în al 
doilea caz, în unele variante, sunt necesare instrucţiuni speciale pentru 
modul de alegere a celei mai bune alternative / a alternativei 
complete). Celelalte răspunsuri (incorecte, dar plauzibile şi paralele) 
se numesc distractori. Itemi cu alegere multiplă se folosesc pentru: 

a) Măsurarea rezultatelor învăţării de nivel taxonomic inferior; 
măsurarea cunoştinţelor acumulate de elevi: 

b) b)Măsurarea rezultatelor de nivel superior (înţelegere, 
aplicare): 

 Proiectarea itemilor cu alegere multiplă trebuie să urmeze anumite 
recomandări: premisa va fi bine definită şi va fi independentă de citirea 
alternativelor; informaţia din premisă să fie relevantă; toate 
alternativele vor fi gramatical consistente cu premisa (a nu furniza 
indicii); toţi distractorii vor fi plauzibili; lungimea alternativelor nu 
trebuie să furnizeze indicii privind răspunsul; premisele vor fi dispuse 
în mod aleator în coloana alternativelor.  
  Itemii cu alegere duală solicită elevului să selecteze unul din 
două răspunsuri posibile: adevărat / fals; corect / greşit; da / nu; acord 
/ dezacord; general / particular; varianta 1 / varianta 2; mai mare / 

 
214 Probleme de pedagogie contemporană, nr. 10, Bucureşti, 1992. 
215 Valorificăm experienţa dobândită ca formator naţional, componenta formarea 

profesorilor (MEN). 
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mai mic; enunţ de opinie / enunţ factual etc. Itemii cu alegere duală 
pot fi utilizaţi pentru: 

 recunoaşterea unor termeni, date factuale, principii; 
 diferenţierea între enunţuri factuale sau de opinie; 
 identificarea relaţiilor de tip cauză-efect. 

 Eliminarea ultimului dezavantaj se poate face prin solicitarea 
elevului de a modifica varianta falsă sau prin argumentarea variatei 
alese. Construirea itemilor cu alegere duală presupune a respecta 
anumite recomandări: evitarea enunţurilor cu caracter foarte general; 
evitarea enunţurilor nerelevante din punct de vedere educaţional; 
evitarea enunţurilor ambigue sau care pot ridica dificultăţi de 
înţelegere; evitarea enunţurilor lungi şi complexe; evitarea introducerii 
a două sau mai multor idei într-un enunţ (cu excepţia situaţiilor în care 
se urmăreşte înţelegerea relaţiilor de tip cauză-efect); enunţurile să nu 
ofere indici pentru răspunsurile corecte (Neacşu, Stoica, coord., op. 
cit., pp. 46-47). 
  Itemii de tip pereche (de asociere) solicită din partea elevilor 
stabilirea unei corespondenţe / asociaţii între cuvinte, propoziţii, fraze, 
litere sau alte categorii de simboluri dispuse pe două coloane. 
Elementele din prima coloană se numesc premise, iar cele din a doua 
coloană reprezintă răspunsurile. Criteriul sau criteriile pe baza cărora 
se stabileşte răspunsul corect sunt enunţate/explicitate în 
instrucţiunile care preced cele două coloane. Aceşti itemi măsoară, de 
obicei, informaţiile factuale, bazându-se pe simple asociaţii, pe 
abilitatea de a identifica relaţia existentă între două 
lucruri/noţiuni/simboluri etc. Ei pot solicita diverse tipuri de relaţii: 
termeni/definiţii; reguli/exemple; simboluri/concepte; 
principii/clasificări; părţi componente/întrebuinţări. Se poate folosi, în 
acest sens, material pictural sau o reprezentare grafică. 
 Şi în proiectarea itemilor de tip pereche se fa anumite recomandări: 
numărul premiselor şi al răspunsurilor să fie diferite (mai mare al 
răspunsurilor); premisele şi răspunsurile să nu fie prea lungi, iar 
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elementele mai scurte să fie aşezate în coloana din dreapta; 
răspunsurile vor fi ordonate alfabetic ( cele verbale) şi 
crescător/descrescător (cele numerice) (ib., pp. 49-50) 
 Itemii semiobiectivi au un grad mai mic de obiectivitate, dar 
elevul este pus în situaţia de a-şi construi răspunsul şi nu de a-l alege. 
Din categoria itemilor subiectivi fac parte: 

 Itemii cu răspuns scurt exprimă cerinţa ca elevii să formuleze 
răspunsul sub forma unei propoziţii / fraze / cuvânt, număr, 
simbol. Ei sunt folosiţi pentru: cunoaşterea terminologiei, a unor 
fapte specifice, a unor principii, metode sau proceduri, pentru 
aplicarea unor cunoştinţe. Câteva recomandări pentru 
redactarea lor: răspunsul solicitat să fie şi bine definit; este 
preferabil să nu se utilizeze extrase din manuale; să se precizeze 
unităţile numerice în care să se dea răspunsul; spaţiile să 
corespundă lungimii răspunsurilor. 

 Itemii de completare sunt asemănători cu cei cu răspuns scurt, 
dar se diferenţiază de aceştia prin faptul că elevul trebuie să 
completeze o afirmaţie incompletă. În acest caz, se recomandă 
ca numărul şi spaţiile punctate să sugereze elemente 
corespunzătoare privind răspunsurile care se aşteaptă de la 
elevi şi spaţiile libere să nu fie dispuse la începutul afirmaţiilor. 

 Întrebările structurate sunt alcătuite din mai multe subîntrebări 
de tip obiectiv, semiobiectiv sau minieseu legate între ele printr-
un element comun (tema). Ele umplu practic golul între 
instrumentele cu răspuns deschis şi cele cu răspuns închis. 
Prezentarea unei întrebări structurate include: un element 
stimul (texte, date, diagrame, grafice etc.); subîntrebările; 
anumite date suplimentare; alte subîntrebări. Recomandările 
pentru acest tip de itemi au în vedere (Mankintosh, Hale, 
1976)216: întrebările să aibă un grad de dificultate crescător; 

 
216 Stoica A., coord., op. cit. 
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fiecare subîntrebare să fie independentă de celelalte; să se 
asigure concordanţa sarcinilor cu stimulul oferit; fiecare sarcină 
poate măsura mai multe obiective; spaţiul lăsat liber să fie 
suficient pentru redactarea răspunsului.  

 Itemii subiectivi sunt cei mai întâlniţi în probele tradiţionale din 
ţara noastră şi solicită răspunsuri deschise la sarcinile respective. Spre 
deosebire de celelalte categorii de itemi, aceştia pun în valoare cel mai 
bine capacităţile superioare ale elevilor. Ei prezintă şi anumite 
dezavantaje: au un grad scăzut de fidelitate şi validitate; presupun 
scheme de notare complexe şi greu de alcătuit; corectarea acestor 
probe durează mai mult timp. Din această categorie de itemi fac parte: 

 Itemii tip rezolvare de probleme  
 Rezolvarea de probleme reprezintă o activitate complexă, cu mari 
valenţe formative (antrenând şi stimulând structurile psihologice ale 
gândirii, imaginaţiei şi creativităţii). Recomandările legate de 
formularea unei probleme au în vedere: adecvarea lor cu 
particularităţile de vârstă ale elevilor şi cu cerinţele programei şcolare; 
evaluarea se va face pe baza unor criterii consemnate în baremul de 
corectare; rezolvarea poate avea loc în mod individual sau în grup. 

 Itemii de tip eseu 
 Termenul va fi consacrat de M. de Montaigne în lucrarea care l-a 
făcut celebru pe autor (Essais, primele două volume au apărut în anul 
1580, cărora le-a adăugat un al treilea în anul 1588). Montaigne 
foloseşte noţiunea de eseu cu mai multe sensuri: de examen, probă, 
verificare; sinonim cu ideea de experienţă; de degustare; de încercare, 
tentativă, exerciţiu. În esenţă, va spune Montaigne, autorul însuşi 
reprezintă „aluatul“ cărţii, el este cel care se împărtăşeşte (în sensul 
originar al termenului de comunicare), deoarece „fiecare om duce 
în sine tiparul întregii condiţii umane.“ 
 Eseul de tip şcolar prezintă unele avantaje şi dezavantaje pe care 
le-am sintetizat în tabelul de mai jos.  
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 După tipul de răspuns aşteptat, eseul poate fi: 

 De tip structurat sau semistructurat, în care, cu ajutorul 
unor indicii, sugestii, cerinţe, se orientează răspunsurile 
aşteptate de la elevi. Acest tip de eseu reprezintă un fel de 
ucenicie în gen şi, de aceea, efortul cadrului didactic este 
foarte important în această etapă. 

 Eseul de tip liber (nestructurat) îi dă elevului libertate de 
exprimare şi manifestare în legătură cu un anumit subiect. 

 După dimensiunile răspunsului aşteptat, se disting: 
 Eseul cu răspuns limitat (se stabileşte numărul de pagini 

sau chiar de cuvinte); 
 Eseul cu răspuns extins. 

 Proiectarea unui eseu presupune parcurgerea unor etape din punct 
de vedere metodic: formularea obiectivelor de mare complexitate care 
pot fi măsurate prin eseu (obiective de transfer sau de 
exprimare);formularea sarcinii de lucru (clar, succint şi în termenii de 
performanţă aşteptaţi); estimarea răspunsului aşteptat (elemente 
cheie, alternative posibile); stabilirea baremului de corectare 
(alegându-se unul din modurile posibile: notarea fiecărei cerinţe în 
parte; notarea globală; notarea nivelurilor de răspuns); corectarea 
unui eşantion de itemi; modificarea schemei de notare (dacă este 
cazul); corectarea tuturor eseurilor; aducerea la cunoştinţa elevilor a 
notelor obţinute şi, mai ales, comentarea detaliată a calităţii 
răspunsurilor date. Se pot citi câteva eseuri bine realizate şi sugerarea 
unor direcţii de acţiune pentru elevii cu disponibilităţi în domeniu, dar 
şi pentru cei care întâmpină dificultăţi. 
 În concluzie, cadrele didactice să integreze în procesul de evaluare 
toate tipurile de itemi, să asigure o pondere echilibrată a lor şi să nu 
se abuzeze de cei cu caracter obiectiv (chiar dacă  aplicarea lor este 
mult mai uşoară). Ne întrebăm ce relevanţă au testele de admitere în 
facultate realizate numai prin teste cu itemi cu alegere multiple (grilă)? 
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 De asemenea, indicaţiile privind modul de rezolvare a itemilor 
trebuie tipărite în test şi vor fi citite cu voce tare de către cadrul 
didactic înainte de a se începe aplicarea testului. Itemii trebuie să fie 
ordonaţi în test plecând de la cei cu un grad mai mic de dificultate, 
până la cei care solicită capacităţile superioare ale elevilor.  

e) Redactarea formularului de răspuns; 
 Pentru a diminua gradul de subiectivitate a evaluării răspunsurilor, 
cadrul didactic îşi va elabora un formular cu răspunsurile corecte, pe 
baza cărora va stabili şi punctajul acordat modului de rezolvare a 
fiecărui item. Probleme ridică mai ales itemii  de tip subiectiv (eseul) 
şi, de aceea, este bine să se pregătească dinainte un posibil răspuns 
model. Mai mult, corectarea este bine să se facă pentru fiecare item 
în parte, corectând toate răspunsurile date la acel item. 

f) Stabilirea punctajului acordat itemilor testului; 
 Punctajul care se va acorda pentru răspunsurile corecte la fiecare 
item va fi comunicat elevilor prin redactarea sa pe foia cuprinzând 
itemii testului. 

g) Informarea din timp a elevilor privind data  de aplicare şi modul 
de structurare a itemilor; 

 Elevii/studenții trebuie să anunţaţi din timp asupra datei la care se 
va aplica testul şi structura acestuia. Mai mult, în etapele de pregătire 
a aplicării testului, cadrele didactice vor rezolva cu elevii sarcini 
asemănătoare pentru a-i obişnui pe elevi cu modul de abordare şi de 
punctaj al răspunsurilor date. 
 2.  Aplicarea testului va presupune asigurarea unor condiţii 
optime de desfăşurare; darea unor indicaţii privind rezolvarea itemilor  
şi să se respecte regulile de fair play.  
 3.  Evaluarea răspunsurilor se va realiza pe baza schemei de 
notare.217 Se cunosc două modalităţi principale de proiectare a 
schemei de notare. Notarea analitică se aplică îndeosebi testelor de tip 

 
217 Stoica A., coord., op. cit., pp. 85-88. 
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formativ, când „principalul scop este acela de a identifica şi analiza 
erorile elevilor cu scopul ameliorării programului de instruire şi 
învăţare.“(ib., p. 85) În acest sens, se stabilesc unităţile de răspuns şi 
punctajul acordat şi, prin însumare, va rezulta nota (scorul) pentru un 
item. Notarea analitică are câteva dezavantaje: ne putem aştepta 
oricând din partea elevilor la un răspuns corect neanticipat; 
examinatorii au nevoie de un timp mare şi de o concentrare sporită a 
energiei psihonervoase pentru corectarea testelor pe baza schemei de 
notare; este necesar ca cel puţin doi examinatori să corecteze aceeaşi 
lucrare (ib., pp. 85-86). 
 Notarea holistică (globală) se realizează prin formarea despre 
răspuns a unei imagini în totalitatea sa şi prin încadrarea într-o 
anumită categorie. L. Carey (1988) a identificat şapte etape în 
proiectarea unei scheme de notare holistică: stabilirea categoriilor care 
vor fi folosite (admis/respins; bun/satifăcător/slab; 0-2 puncte, 2-4 p., 
4-6 p., 6-8 p., 8-10 p); determinarea criteriilor de evaluare pentru 
fiecare categorie; citirea rapidă a tuturor răspunsurilor date la un item 
şi realizarea unei impresii generale; încadrarea răspunsurilor într-o 
categorie dată; recorectarea răspunsurilor plasate în aceeaşi 
categorie, pentru a se face comparaţii; reîncadrarea răspunsurilor în 
alte categorii decât cele iniţiale, dacă este cazul; acordarea aceluiaşi 
punctaj tuturor răspunsurilor încadrate în aceeaşi categorie (apud ib.,  
p. 86). Şi notarea de tip holistic are anumite dificultăţi care pot fi 
diminuate prin moderare internă (acordul cadrelor didactice de la 
aceeaşi disciplină de învăţământ) şi externă (un acord între şcoli, 
eventual pe baza sprijinului acordat de către specialişti în problematica 
evaluării). 
 4.  Analiza rezultatelor testului poate oferi informaţii privind: 

 - nivelul de dificultate a temei;  
- măsura în care testul discriminează (distinge) grupul elevilor 

care au răspuns corect de cei cu răspunsuri slabe;  
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- distribuirea răspunsurilor pe diferite opţiuni.218  
 5.  Valorificarea rezultatelor testului le va permite cadrelor 
didactice pentru a analiza cauzele care au condus la rezultatele 
obţinute de către elevi la teste şi, pe această bază, de a stabili 
programe de recuperare, de dezvoltare şi de atingerea unui nivel de 
performanţă în funcţie de capacităţile fiecărui elev în parte. Avem în 
vedere proiectarea unor demersuri didactice diferenţiate şi 
individualizate şi prin intermediul cărora evaluarea îşi va pune în 
valoare mecanismele reglatoare ale funcţionării eficiente a procesului 
de predare-învăţare. 
 Un ultim aspect pe care vrem să-l subliniem este cel privind 
combinarea folosirii testelor în procesul evaluativ cu alte metode şi 
instrumente, tocmai pentru a diminua limitele folosirii lor şi pentru a 
se realiza o imagine globală a capacităţilor elevilor la un moment dat 
şi în evoluţia lor temporală. 

XIII.1.3.3 Probe practice  
 Probele practice constau „în confecţionarea unor obiecte sau 
aparate, executarea unor experienţe sau lucrări  experimentale, a 
lucrărilor în atelier sau pe lotul şcolar, efectuarea unor desene, schiţe 
grafice etc.“219 

XIII.2.  Metode complementare de evaluare 
 Gronlund (1981) a realizat un inventar al obiectivelor pentru care 
instrumentele tradiţionale de evaluare sunt mai puţin (uneori) deloc 
eficace. În acest sens, se recomandă utilizarea unor metode 
alternative (mai corect, complementare) de evaluare. 

Observarea sistematică a comportamentului elevilor prin: 
   Fişa de evaluare- unde sunt înregistrate date factuale despre 
evenimentele mai importante în legătură cu elevii care întâmpină 
dificultăţi. Observarea trebuie limitată doar la câteva comportamente. 

 
218 Davitz, Ball, Davitz JR., Ball S (1978). Psihologia procesului educaţional, EDP, 

Bucureşti,  pp. 495-498. 
219 Nicola I. (1994). Pedagogie, EDP, Bucureşti, p. 337. 
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   Scara de clasificare  
 Comportamentele elevilor sunt clasificate după un număr de 
categorii (scara lui Likert): 
 În ce măsură elevul a participat la discuţii ? 
 În ce măsură comentariile sale au fost în legătură cu tema ? 

 
 niciodată rar ocazional frecvent întotdeauna 
 
 Scările de clasificare pot fi numerice, grafice şi descriptive. 
Planchard a propus diferite scări pentru scris, desen, pentru redactare, 
cotare. Landsheere a elaborat(1986) o scară distributivă (a 
performanţelor într-un grup) şi nondistributivă (care are în vedere 
relaţia funcţională între probabilitatea unui răspuns corect şi o 
trăsătură latentă a elevului). 
   Lista de control / verificare 
 Se aseamănă cu scara de clasificare, dar ea înregistrează dacă o 
caracteristică sau o acţiune este prezentă sau absentă (Gronlund). 
  Ex: A urmat instrucţiunile ?  Da___Nu ____ 
       A cooperat cu ceilalţi ?  Da___Nu____ 

Investigaţia 
 Investigaţia reprezintă o activitate pe care elevul o desfăşoară într-
o oră în vederea rezolvării unei situaţii complicate, pe baza unor 
instrucţiuni precise. Ea începe, se desfăşoară şi se termină în clasă. Se 
poate desfăşura  individual sau în grup. 

Referatul 
 Categorii: 

 de investigaţie ştiinţifică independentă (bazat pe descrierea 
demersului unei activităţi desfăşurate în clasă şi pe analiza 
rezultatelor obţinute într-o activitate); 
 referat bibliografic (bazat pe o informare documentară, 
bibliografică). 
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 MEN recomandă că se pot pune două note: una pentru redactare şi 
alta pentru prezentare. El poate fi individual sau de grup. 

Portofoliul  
 Portofoliul este un instrument complex de evaluare care presupune 
o selecţie sistematică, făcută, de regulă, de către elevi (dar şi de către 
cadrele didactice) a unor produse relevante ale activităţii elevilor 
(individual sau în grup). El poate cuprinde chiar „descrierea făcută de 
elev contextului de învăţare, propriilor ţeluri şi criterii de evaluare.“220 
 Notarea se va face într-o manieră holistică pe baza unor criterii 
clare, care vor fi comunicate elevilor înainte să înceapă proiectarea 
portofoliului. Se cunosc şi portofolii standardizate (complete)(Marea 
Britanie). 

Proiectul 
 Caracteristici: 

 Activitate mult mai complexă decât investigaţia; 
 Începe în clasă şi continuă în afara şcolii (individual sau în grup) 
câteva zile sau săptămâni; 

 Se încheie tot în clasă prin prezentarea unui raport sau a 
produselor realizate; 

 La început titlul poate fi sugerat de profesor, apoi de către elevi; 
 Permite o abordare interdisciplinară; 
 Se pot acorda două note (una la elaborare şi alta la prezentare). 

 Capacităţi evaluate: 
 Metodele de lucru; 
 Folosirea bibliografiei; 
 Utilizarea materialelor şi echipamentului; 
 Acurateţea tehnică; 
 Corectitudinea soluţiei; 

 
220 Linnakylä P. (1994). Curriculumul de limbă modernă în Finlanda: de la drepturi 
lingvistice la alfabetizare funcţională şi identitate culturală, Revista de pedagogie, nr. 
3-4/1994. 



192 
 

 Generalizarea problemei; 
 Organizarea materialului în raport; 
 Calitatea prezentării; 
 Acurateţea figurilor. 

Autoevaluarea 
 Nathaniel Branden, psihiatru şi expert în problemele autoevaluării, 
sublinia că „Judecăţile de autoevaluare constituie un factor important 
în dezvoltarea psihologică a omului.“ Samuel Johnson, critic literar 
american (sec.XVIII) remarca: “ Încrederea în sine este cea dintâi 
mare premisă pentru marile încercări.“ 
 În general, elevii formulează „judecăţi nerealiste asupra propriilor 
capacităţi şi rezultate practice.“221 
 Se pot folosi chestionare: 
  Ex.: 1. Prin rezolvarea acestei sarcini am învăţat: ….. 

2.Dificultăţi: …. 
3.Cred că mi-aş putea îmbunătăţi performanţa dacă: …. 
4.Lucrurile care mi-au plăcut la această activitate au 
fost:..... 
5.Activitatea mea poate fi apreciată cu nota… 

 De asemenea, pot fi utilizate şi scările de clasificare şi grilele de 
autoevaluare. 
 Informaţia obţinută este comparată cu cea a profesorului, se pune 
în portofoliul elevului şi se prezintă, periodic, părinţilor. 
 Autoevaluarea 222este evaluarea efectuată de către elev a ceea ce 
el a realizat şi/sau a comportamentului său. Coevaluarea se realizează 
de către mai mulţi elevi. Caracterul formativ rezultă din faptul că ea îi 
oferă elevului un ghid metodologic despre învăţare şi un instrument 
de motivare şi responsabilizare.  

 
221 J.-M. Monteil, 1997, p.32. 
222 Apud  Przesmycki H., 1991, Pédagogie différenciée, Hachette, Paris. 
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 Elaborarea unei grile de auto şi de co-evaluare formativă are în 
vedere: 

 Definirea obiectivelor de către educatori şi elevi (în comun). 
Elevii au libertatea de a-şi alege obiectivele, de a le modifica 
sau abandona. 
 Definirea obiectivelor de către elevi. Ea se realizează în patru 
etape: 
a) Construirea şi completarea unui tabel (5-10 min.)(individual 

sau în grup); 
 Pentru a reuşi…(ex: să realizez o compunere) 
 

Trebuie să ştiu Ceea ce nu trebuie 
să fac 

Propuneri de 
îmbunătăţire 

a) Analiza şi sistematizarea răspunsurilor(10 min.); 
b) Întrebări şi sugestii privind realizarea sarcinii 

(brainstorming) (20 min.); 
c) Recopierea fişei cu elementele reţinute. 

 
 
  



194 
 

 
 

Concluzii parțiale 
 
 Din perspectivă sistemică, următorul pas al demersului 
nostru a fost de a prezenta programul postuniversitar de educație 
antreprenorială, aprobat de ANC. Apoi, am prezentat principalele 
metode folosite în educația antreprenorială, accentuând asupra 
metodelor de tip creativ. 
 Am acordat o atenție specială metodei studiului de caz de la 
Harvard Business School. 
 De asemenea, am făcut sugestii teoretice și practice privind 
metode și instrumente de evaluare a demersurilor de educație 
antreprenorială. 
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