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dezvoltare a educației antreprenoriale, a principiilor și măsurilor pentru
formarea de programe antreprenoriale universitare și a stadiului actual al 
acțiunilor inovative în România privind competențele antreprenoriale. Au
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I. Antreprenoriatul și capitalul uman 

 
 

Dezvoltarea spiritului antreprenorial este un ingredient fundamental al 
unei creșterii economice endogene și o condiție obligatorie pentru o 
dezvoltare locală și regională durabilă și pentru coeziune socială. 

Rolul educației în promovarea atitudinilor și a comportamentelor 
antreprenoriale este universal recunoscut în prezent. Competențele 
transversale precum creativitatea și spiritul de inițiativă și antreprenorial îi 
vor ajuta pe tineri să-și dezvolte capacitatea de a gândi în mod creativ și 
de a inova, de a-și dezvolta proactivitatea, flexibilitatea, autonomia, 
capacitatea de a gestiona un proiect și de a obține rezultate. 

Există dovezi tot mai evidente ale impactului pozitiv al educației 
antreprenoriale. Tinerii vor dezvolta mai multe atitudini antreprenoriale, vor 
obține mai repede un loc de muncă după finalizarea studiilor și vor înființa 
mai multe companii, creând astfel mai multe locuri de muncă. 

Programele antreprenoriale oferă o ocazie excelentă de conectare a 
sistemelor de învățământ cu economia locală, deoarece acestea se bazează 
pe activități specifice proiectelor și pe participarea voluntară a 
antreprenorilor reali.  

În cazul studenților care dezvoltă contacte la nivelul comunității de 
afaceri locale, probabilitatea de a rămâne în regiunea sau în țara lor de 
origine după încheierea studiilor, fie ca angajați ai unei companii locale sau 
ca fondatori ai propriei afaceri, este mai mare. 

 
I.1 Antreprenorul, procesul şi fenomenul de antreprenoriat 

 
În sensul modern al economiei de piaţă, un antreprenor este un agent 

economic care adoptă un comportament activ şi inovator, care acceptă 
deliberat riscuri financiare pentru a dezvolta proiecte noi. În acest sens, un 
număr semnificativ de societăţi acordă o mare atenţie şi recunoaştere 
antreprenorilor, în mare parte şi datorită aportului pe care îl aduc aceştia 
la evoluţia mediului antreprenorial şi a influenţei pe care o au asupra 
indicatorilor macro-economici.  
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De-a lungul timpului mai multe instituţii naţionale şi internaţionale 
având ca principală activitate studierea mediului şi a comportamentului 
antreprenorial au definit antreprenorul astfel: „Un antreprenor este o 
persoană care, pe baza unor clauze şi condiţii contractuale, se obligă să 
presteze în favoarea altei persoane şi organizaţii, diverse lucrări, în 
schimbul unei recompense dinainte stabilite. De obicei, aceste lucrări sunt 
părţi componente ale unui proiect.”  

Recunoaştera valorii antreprenorilor – prin antreprenor înţelegându-se 
un concept foarte asemănător cu cel cunoscut astăzi – datează încă din 
secolul al XVIII-lea în Franţa, când economistul Richard Cantillona asocia 
asumarea de riscuri în economie cu antreprenoriatul. 

În Anglia, în jurul aceleiaşi perioade Revoluţia Industrială îşi făcea 
simţită prezenţa, iar antreprenorii beneficiază de primele oportunităţi de a 
juca un rol din ce în ce mai vizibil în transformarea şi valorificarea 
resurselor; se înregistrează primele influenţe asupra indicatorilor 
macroneconomici. 

Joseph Schumpeter (1934) considerat de unii un geniu al economiei 
secolului XX, spunea: „În antreprenoriat există o înţelegere pe care o facem 
în legatură cu un anumit tip de comportament care include: iniţiativă, 
organizarea şi reorganizarea mecanismelor socio- economice şi acceptarea 
riscului şi a eşecului”. 

Antreprenoriatul ca subiect de discuţie şi analiză a fost introdus de 
economişti în secolul al XVIII-lea şi a continuat să atragă interesul 
economiştilor în secolul al XIX-lea. Pentru a completa lista de informaţii 
despre activitatea şi calităţile care impulsionează rezultatele antreprenorilor 
s-au întreprins numeroase studii. 

Concluzia comună a acestora a fost că toţi antreprenorii de succes 
prezentau următoarele calităţi: controlul interior, capacitatea de planificare, 
asumarea riscurilor, inovaţia, folosirea feedback-ului, luarea deciziilor, 
independenţa. Această listă se află într- un proces de îmbunătăţire continuă 
prin adăugarea de noi caracteristici. 

În viziunea reprezentanţilor şcolii behavioriste, cea care acordă cea 
mai mare atenţie elementelor ce caracterizează antreprenorii, principalele 
aspecte care le sunt specifice sunt acelea de: inovatori, lideri, asumatori de 
riscuri, independenţi, creatori, tenaci, energici, originali, optimişti, orientaţi 
spre rezultate, flexibili, materialişti.  
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Un progres remarcabil în ceea ce priveşte abordarea conţinutului 
muncii şi a caracteristicilor antreprenorului realizează Jacques Fillon. În 
unul din ultimele sale studii el realizează o abordare integratoare deosebit 
de interesantă şi utilă a activităţilor şi caracteristicilor specifice 
antreprenorilor: 

Determinare şi perseverenţă: Mai mult decât oricare alt factor, 
dedicarea totală către succes ca antreprenor poate depăşi obstacolele. 
Determinarea puternică şi perseverenţa pot face un antreprenor să facă 
faţă oricăror greutăţi pe care alte persoane le-ar considera insurmontabile 
şi chiar pot compensa lipsa de experienţă şi de îndemânare a personalului 
angajat. 

Dorinţa de a câştiga: Antreprenorii examinează o situaţie, determină 
cum îşi pot mări şansele de câştig şi trec mai departe. Ca rezultat riscurile 
considerate mari de persoanele obişnuite sunt riscuri mari pentru 
antreprenori. 

Căutarea feedback-ului: Antreprenorii eficienţi sunt adesea descrişi ca 
având capacitatea de a învăţa repede şi dorinţa puternică de a şti cât de 
bine se descurcă şi cum îşi pot îmbunătăţi rezultatele. Feedback-ul este 
important deoarece antreprenorul este dispus să înveţe din greşeli şi din 
experienţele anterioare. 

Rezolvarea problemelor persistente: Antreprenorii nu sunt intimidaţi 
de situaţii dificile. Încrederea în sine şi optimismul general îl fac să vadă 
imposibilul ca pe ceva ce doar necesită mai mult timp pentru a fi rezolvat. 
Problemele simple îl plictisesc, antreprenorii sunt extrem de persistenţi însă 
sunt realişti în a aprecia ceea ce pot şi ceea ce nu pot să facă şi unde au 
nevoie de ajutor pentru rezolvarea unor probleme dificile, dar de neevitat. 

Iniţiativă şi responsabilitate: Antreprenorii au fost întotdeauna 
consideraţi persoane independente, ei caută şi preiau iniţiativa, se pun în 
situaţii în care sunt personal răspunzători pentru succesul sau eşecul 
întregii operaţiuni. Le place să se implice în probleme în care impactul lor 
personal să poată fi măsurat. 

Orientare spre oportunităţi: Un lucru care îi diferenţiază clar pe 
antreprenori este concentrarea spre oportunitate mai mult decât spre 
resurse, structură sau strategie. Când se hotărăsc să întreprindă o acţiune 
o fac într-un mod calculat, încearcă să facă totul pentru a obţine cât mai 
multe şanse de câştig, dar evită să-şi asume riscuri ce nu sunt necesare. 



9  

Toleranţă pentru eşec: Antreprenorii folosesc eşecul ca pe o experienţă 
din care pot învăţa ceva. Cei mai eficienţi antreprenori sunt cei care se 
aşteaptă la dificultăţi şi nu sunt dezamăgiţi, descurajaţi sau deprimaţi de 
un eşec. Încredere în sine şi optimism: Deşi antreprenorii întâmpină adesea 
obstacole majore încrederea în abilităţile personale îi determină să le 
depăşească şi îi face pe ceilalţi să-şi menţină propriul optimism. 

Realizarea de viziuni: Antreprenorii ştiu unde vor să ajungă. Ei au o 
viziune sau concept despre ceea ce vor să fie firma lor. De exemplu, Steve 
Jobs de la Apple Computers doreşte ca firma sa să producă 
microcomputere ce pot fi folosite de oricine, de la copiii din şcoli până la 
oamenii de afaceri.   Nu toţi antreprenorii au viziuni predeterminate pentru 
firmele lor, unii îşi dezvoltă viziunea în timp, conştientizând ce este firma şi 
ce poate ajunge.  

Nivelul mare de energie: Cantitatea mare de munca depusă de 
antreprenori presupune din partea acestora existenţa unei energii 
superioare. Mulţi antreprenori îşi dozează cantitatea de energie 
monitorizând cu grijă ce mănâncă, ce beau, fac exerciţii fizice şi ştiu când 
să se retragă pentru relaxare. 

Creativitatea şi spiritul de inovaţie: Creativitatea a fost privită timp 
îndelungat ca genetic, cu care te naşti şi nu o poţi dobândi. Una dintre 
teoriile celebre apărute spre sfârşitul secolului al-XX lea afirmă că aceasta 
poate fi învăţată. 

Independenţa: Frustrarea în faţa sistemelor birocratice, împreună cu 
dorinţa de a face o „diferenţa” îi face pe antreprenori nişte persoane foarte 
independente care doresc să facă lucrurile în felul lor. Totuşi antreprenorii 
nu iau toate deciziile, ci doresc ca autoritatea să le ia pe cele importante. 

Lucrul în echipă: Dorinţa de independenţă şi autonomie nu îl opreşte 
pe antreprenor să dorească lucrul în echipă. De fapt în timp ce 
antreprenorul ştie clar unde se află firma (sau unde ar dori să se afle) 
personalul se ocupă de activităţile de „zi cu zi” din firmă. 

Abilităţi manageriale: Aceasta nu reprezintă o caracteristică absolut 
necesară antreprenorilor însă este important de ştiut că un antreprenor de 
succes are nevoie şi de acest tip de cunoaştere. 

Antreprenorul îşi asumă riscul de antreprenoriat şi caută mijloace 
pentru organizarea întreprinderii. 
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El trebuie să cunoască modul de efectuare a activităţii de antreprenoriat, 
mediul de afaceri, problemele cu care se poate ciocni în activitatea sa şi 
posibilităţile de soluţionare. Pentru a lua decizii corecte, antreprenorul 
trebuie să estimeze la justa valoare conjunctura pieţei şi poziţia sa efectivă. 

Înainte de a fi antreprenor, persoana respectivă trebuie să renunţe la 
confortul oferit de un loc de muncă, să fie un întreprinzător. 

Întreprinzătorul este persoana sau grupul ce iniţiază o activitate 
lucrativă, promovând schimbarea şi inovând noi produse pe piaţă, 
asumându-şi riscurile inerente unei afaceri în schimbul unor satisfacţii şi 
interese personale.  

Principalele caracteristici și competențe de management ale 
antreprenorilor sunt: 

 Competențe de administrarea afacerii, marketing, operaționale, IT; 
 Cunoașterea legislației și a fiscalității; 
 Capacitatea de a identifica și mobiliza resursele necesare dezvoltării 

activității. Pentru a începe o activitate un antreprenor are nevoie de 
resurse informaționale (despre piață, despre mediu, legislație), 
umane (parteneri, colaboratori, angajați), operaționale 
(echipamente, locațiii, utilaje) și financiare; 

 Capacitatea de a obține profit financiar, social sau personal. 
Antreprenoriatul reprezintă un proces ce constă în identificarea şi 

urmărirea unei oportunităţi de afaceri, în scopul valorificării acesteia. 
Antreprenoriatul a început să fie recunoscut în timpul monarhului 

francez Ludovic al XIV- lea care obişnuia să afirme că „burghezii şi 
meşteşugarii vor deveni artizanii bogăţiei”. 

Procesul antreprenorial, după cum regăsim în literatura de 
specialitate, cuprinde cinci etape distincte. Aceste etape sunt: identificarea 
şi evaluarea oportunităţilor; obţinerea resurselor necesare; elaborarea 
planului de afaceri; infiinţarea firmei; asigurarea managementului. Etapele 
pocesului antreprenorial pot fi reprezentate grafic, preluând structurarea 
realizată de Hisrich şi Peters, după cum urmează, în figura 1. 

Identificarea şi evaluarea oportunităţilor se poate realiza în mod 
intuitiv sau în manieră ştiinţifică, cercetând tipurile cunoscute de 
oportunităţi, dintre care unele pot fi accesibile întreprinzătorului care se 
lansează într-un proces intraprenorial sau antreprenorial. 
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Figura 1 – Etapele procesului antreprenorial 
Sursa: Adaptare după Hisrich & Peters (2002:39), 

2002, Olsen 1994:4. 
 

Obţinerea resurselor necesare se realizează prin combinarea 
resurselor obţinute din surse proprii, atrase şi împrumutate, ţinând cont de 
costurile fiecărei surse. 

Elaborarea planului de afaceri, unul dintre cele mai des întrebuinţate 
instrumente antreprenoriale. 

Înfiinţarea firmei este dependenţa de factorii care influenţează 
ritmul acestui fenomen (fluctuații macroeconomice, caracteristicile 
ramurilor economiei naționale, costul șomajului etc.). 

Asigurarea managementului este conducerea de tip antreprenorial 
ce este absolut necesară în orice domeniu. Cunoaşterea practicilor 
antreprenoriale, chiar şi cele mai vechi, nu este folosită doar de firmele 
care se confruntă cu situaţii din ce în ce mai complexe, generatoare de tot 
mai multe schimbări, ci şi în interesul societăţii (Neguţ, 2010, p. 3). 

Atunci când se intersectează oportunitățile antreprenoriale cu 
indivizii cu spirit antreprenorial se inițiază o afacere de succes. 

A fi un antreprenor de succes înseamnă mai mult decât a începe noi 
proiecte în fiecare zi. Înseamnă atitudinea corectă față de o afacere și 
determinarea și tărie de caracter pentru a atinge succesul. 
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Un antreprenor de succes are un puternic impuls interior care îl ajută 
să reușească. Să aruncăm o privire asupra calităților care implică crearea 
unui antreprenor de succes. 

Un antreprenor ar trebui să fie entuziasmat de perspectiva muncii. 
Ar trebui să aibă întotdeauna un impuls puternic de a reuși și de a depăși 
obstacolele. 

Nu numai că ar trebui să-și stabilească obiective mari, ci și să vadă 
că se angajează să le atingă, indiferent de nenumăratele obstacole care 
apar. 

Un antreprenor de succes are întotdeauna un puternic sentiment de 
încredere în sine și o părere sănătoasă despre abilitățile și abilitățile lor. 
Personalitatea lor este asertivă și puternică. Acestea sunt întotdeauna 
concentrate și nu se confruntă cu problemele cu care ne lovim zilnic. Acesta 
este ceea ce îi face diferiți de restul. 

Un antreprenor ar trebui să fie mereu în căutarea unor noi inovații 
și idei în ordine să iasă învingător. Ar trebui să se reinventeze constant și 
să se gândească la modalități mai bune de a conduce o afacere și de a 
improviza cu privire la produsele și serviciile oferite. 

O altă calitate importantă a unui antreprenor de succes este 
deschiderea în adoptarea schimbării. Nu ar trebui să fie încăpățânați și 
închiși în gândire atunci când vine vorba de alegerea altor opțiuni. 
Schimbarea este singurul lucru care este constant în afaceri, nimeni nu 
poate obține profituri pe baza metodelor vechi. 

Calea spre succes constă în evoluție, fie că este vorba de evoluția 
ideilor, serviciilor și produselor sau a tehnologiei. Un antreprenor ar trebui 
să aibă mintea deschisă și dorința de a învăța lucruri noi. 

Este imperativ să se înțeleagă că singura modalitate de a păstra sus 
nivelul este să continuăm să ne schimbăm și să evoluăm odată cu timpul. 
Un antreprenor ar trebui să fie conștient de cele mai noi tehnici și tehnologii 
de service pentru a servi clienții într-un mod mai bun. 

Concurența nu ar trebui să sperie niciodată un antreprenor. De fapt, 
concurența este ceea ce prosperă un antreprenor de succes. Monopolul nu 
este niciodată un lucru bun. Acest lucru se datorează faptului că în monopol 
nu există posibilități de improvizație sau schimbare. 

Un antreprenor ar trebui să fie extrem de energic și motivat. El sau 
ea ar trebui să fie mereu în mișcare.   
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În același timp, nivelurile de angajament trebuie să fie destul de 
ridicate. Numai atunci când o persoană este motivată poate face dreptate 
liniei sale de lucru. 

Acceptarea respingerii sau a criticilor constructive poate contribui la 
succesul unui antreprenor. Critica arată ceea ce el sau ea nu face în mod 
corespunzător sau unde este nevoie de schimbare. Cu toate acestea, 
trebuie amintit că acceptarea criticilor este un mod foarte important de a 
obține succes. Acest lucru se datorează faptului că o persoană va fi apoi 
conștientă de neajunsurile afacerii sale și, în consecință, va repara. Prin 
urmare, acceptarea criticilor este de fapt un mod bun de a improviza. 

Pasiunea, inventivitatea, disponibilitatea de a improviza și asculta pe 
ceilalți și hotărârea puternică de a reuși este ceea ce face ca un antreprenor 
să aibă succes. Asta trebuie să aveți în vedere și dacă doriți să fiți un 
antreprenor de succes. 

Toată lumea vrea să fie „antreprenor de succes”, dar ceea ce îi face 
să fie de succes este un mister al minții lor. Dar iată matematica simplă 
care vă poate schimba mintea pentru a vă apropia de calea succesului. 
Dacă te uiți la explicațiile științifice care te vor face să ai succes, nu este 
doar o muncă grea. 
 

I.2 Funcţiile şi riscurile asumate de antreprenori 
 

Antreprenorii îndeplinesc funcții variate în toate societățile, indiferent 
de nivelul lor de dezvoltare. Pe măsură ce fiecare întreprindere se dezvoltă 
de-a lungul anilor, antreprenorul devine lider și manager la o anumită etapă 
de dezvoltare organizațională, acesta fiind motivul pentru care abilitățile și 
competențele manageriale sunt foarte importante. 

Funcțiile unui antreprenor de succes sunt: 
 Planificarea, selectarea obiectivelor și a politicilor; 
 Organizarea sarcinilor și coordonarea resurselor; 
 Conducerea, stimularea angajaților; 
 Monitorizarea și revizuirea rezultatelor; 
 Dezvoltarea de parteneriate. 

O bună organizare a afacerii decurge din competență și trebuie 
adaptată resurselor umane existente.   
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Reușita acțiunilor întreprinse și rezultatele acestora depind de modul 
în care antreprenorul știe și este capabil să creeze o echipă competentă. 
Un bun antreprenor este acea persoană care: 

 știe să se descurce, nu-i este teamă să comunice dificultățile pe care 
le întampină, depășește cadrul cotidian al muncii marcat de "teama 
de a fi aspru judecat pentru neîmpliniri sau nereușite în activitate" 

 știe să-și delege autoritatea, având aptitudini persuasive și 
antrenează întreaga echipă în acțiuni; 

 știe să persevereze în relațiile inter-umane, acceptând ca angajații 
pot greși, fără a le reproșa acest lucru, fiind conștient că pentru a 
determina pe cineva să acționeze este nevoie de timp. 
Coordonarea activităților unei afaceri presupune: Pregătirea și 

derularea activităților; Instruirea/formarea personalului; Supervizarea; 
Armonizarea deciziilor și acțiunilor individuale; Monitorizarea resurselor și 
activităților. 

Reuşita şi atingerea obiectivelor stabilite de o companie presupune 
şi cunoaşterea şi asumarea unor riscuri. Riscul este definit ca un element 
incert, dar posibil să se întâmple. Poate avea una sau mai multe cauze şi 
comportă unul sau mai multe efecte păgubitoare. 

Riscurile apar în cadrul tuturor activităţilor socio-economice. 
Managementul riscului se poate defini ca un ansamblu al metodelor sau 
mijloacelor care gestionează incertitudinea, pentru a îndeplini obiectivele 
companiei. Prin managementul riscului se urmăreşte monitorizarea riscului 
şi identificarea de soluţii. Managementul riscului poate avea rezultate 
pozitive numai dacă ia în considerare toate aspectele acestuia. 

Fazele procesului de management al riscului: 
1. Identificarea: se evaluează pericolele potenţiale, se întocmesc liste 

de control cu surse potenţiale de risc, se organizează şedinţe de 
identificare a riscurilor şi se 

2. analizează istoricul activităţii companiei prin intermediul 
documentelor din arhive. Identificarea riscurilor trebuie să aibă loc 
în mod regulat. 

3. Analiza (evaluarea) – sunt mai multe metode de analiză a riscului, 
între care simularea Monte Carlo şi arborii decizionali.  
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Se analizează riscurile identificate în etapa anterioară şi se realizează o 
cuantificare a acestora. 

4. Reacţia (răspunsul) – se referă la măsuri şi acţiuni ce se pot lua 
pentru eliminarea sau cel puţin diminuarea şi repartizarea riscului. 
Potenţiale surse de riscuri: condiţii de mediu, personalul, modificări 

ale obiectivelor, erori şi omisiuni de proiectare şi execuţie, estimări ale 
costurilor, etc. 

Riscurile pot fi Interne – echipa managerială le poate controla: 
umane, materiale, ale proceselor, organizationale și Externe – nu se află 
sub controlul echipei manageriale, ceea ce le face mai greu de manipulat, 
în primul rând pentru că nu intră în acţiunea directă a conducerii: naturale, 
de afaceri, la nivel mediu, la nivel macro. 

Pentru o gestionare eficientă şi eficace a riscului se folosesc diferite 
instrumente specifice, pentru identificarea riscurilor – analiza SWOT, 
tabloul celor 4 cadrane, matricea de evaluare etc. Pentru identificarea 
riscurilor externe se foloseşte diagrama PEST (Political, Economical, Social 
and Technical analyse). Aceste instrumente diferă în funcţie de tipul 
afacerii, fiind adaptate nevoilor specifice ale fiecărei companii. 

Pentru evaluarea riscurilor, unul dintre instrumente este matricea 
riscurilor, în care se identifică tipurile de risc şi indiciile de probabilitate 
aferente fiecăruia. 

În ceea ce priveşte reacţia la risc, există patru tipuri de acţiuni: 
prevenire, evitare, acceptare, transfer. 

 
I.3 Decizii antreprenoriale 

 
Studiind mai atent stilurile de învățare bazate pe ciclul de învățare 

experiențială este probabil ca indivizii să fie atrași mai puternic către una 
dintre cele patru etape decât spre altele. Modelul lui David Kolb (1973) 
sugerează că succesul antreprenorial ar trebui să fie determinat în principal 
de capacitatea individului de a se adapta și de a domina schimbările 
continue din mediul de afaceri prin explorarea de noi oportunități și 
învățarea din succesele și greșelile din trecut. 

În contextul afacerilor, ciclul începe cu o experiență concretă (să 
zicem, lansarea unui nou produs, venirea sau pierderea unui client major, 
performanțe neașteptate slabe ale personalului, eșecul livrării și așa mai 
departe), trece la stadiul de observare și reflecție asupra a ceea ce s-a  
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întâmplat și de ce; apoi trebuie să se cunoască/înțeleagă ceea ce s-a 
întâmplat sub forma unei reguli sau ghid pentru repetarea succeselor sau 
evitarea greșelilor similare (Conceptualizare); în cele din urmă, stabilirea 
unei noi situații pentru a testa noile perspective sau reguli (creând astfel o 
nouă experiență pentru ca ciclul să înceapă din nou). 

În practică, Kolb a observat că majoritatea oamenilor prezintă 
abilități de-a lungul unei dimensiuni „concret- abstracte” și a unei 
dimensiuni „acțiune - reflecție”. Acest lucru i-a sugerat lui Kolb că există 
practic patru stiluri de învățare: 

Stilul de învățare specific divergentului se bazează pe reflecție.   
Divergentul este capabil să vadă experiența concretă din perspective 
diferite și să extragă sensuri diferite din experiență. Kolb a văzut oamenii 
care tind spre acest stil de învățare ca fiind inventivi și creativi. Aceasta ar 
putea include antreprenori din industriile creative, cum ar fi designul și 
mass-media. 

1. Stilul de învățare specific asimilatorului. Asimilatorul este atras de 
crearea de modele și concepte, o abordare care ar fi un punct forte în 
consultanță și firme de marketing. 

2. Stilul de învățare specific convertorului. Convertorul are stilul de 
învățare care preferă să aplice regulile și să le testeze. Kolb a văzut acest 
lucru ca pe un stil care face apel la ingineri și oameni tehnici. Este, de 
asemenea, util în inovațiile bazate pe cercetare și dezvoltare. 

3. Stilul de învățare specific acomodatorului. Acomodatorii sunt în 
largul lor să lucreze cu alte persoane. Le place să planifice și să desfășoare 
noi activități. Potrivit lui Kolb, acomodatorii sunt mai pregătiți să accepte 
riscuri și acesta poate fi cel mai antreprenorial stil de învățare. Cu toate 
acestea, Kolb s-a chinuit să sublinieze că acestea nu sunt compartimente 
fixe într-un sistem, deoarece oamenii se pot deplasa de la un stil la altul în 
funcție de circumstanțe sau context. Cu toate acestea, pentru mulți oameni 
există un stil dominant preferat. 

Majoritatea definițiilor antreprenorului subliniază, de asemenea, 
capacitatea de organizare și combinare ca elemente cheie distincte. Acest 
lucru ar sublinia stilul de învățare al convertorului, o concluzie care ar trebui 
să găsească sprijin din partea influentului scriitor de management Peter 
Drucker (1985). El susține că inovația nu mai rezultă din activități 
întâmplătoare, ci trebuie gestionată - fie într-o firmă mare, fie mică - ca un  
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proces organizat și sistematic. Acest lucru sugerează că stilurile de învățare 
preferate vor fi direct legate de nevoile de învățare și de competențe 
percepute la momentul respectiv și în care lucrează în ciclul valoric al 
întreprinderii. 

Stilurile de învățare sunt susceptibile de a fi legate de stilurile 
preferate de management și conducere. 

În general, orientarea spre management poate fi descrisă în termeni 
de trei domenii foarte largi, dar care nu se exclud reciproc - structura 
(organizațională și birocratică), oamenii (latura socială și motivațională) și 
schimbarea (antreprenorială și inovatoare). 

Stilurile de management reflectă influențele orientării către 
management (cerințele locului în care se gestionează în lanțul valoric și 
personalitatea individuală). 

În linii mari, două categorii principale sunt adesea folosite pentru a 
distinge principalele abordări ale managementului antreprenorial: 

- axate pe sarcini; 
- axate pe oameni; 
Astfel stilurile de conducere asociate contrastează între metode în 

care se trasează directive către personal și metode sau stiluri de 
management participativ. 

În realitate, o clasificare de bază în două sensuri este mult prea simplă 
pentru a surprinde stilurile managementului antreprenorial. Sunt sugerate 
cel puțin cinci stiluri comportamentale generale de management: 

• structurate (bazate pe reguli și proceduri); 
• delegative (încântarea ca subordonații să  își  asume  o  anumită  

responsabilitate directă pentru propria lor muncă); 
• standardizate (stabilesc sau convin standarde de calitate și 

performanță), 
• bazate pe merit (se laudă și recompensează munca bună); 
• bazate pe susținere (se evidențiază utilitatea/ întrajutorarea și 

bucuria de a simți încrederea echipei de lucru). 
Pentru a înțelege mai bine tipul de stil de management care ar putea 

fi cel mai potrivit pentru afacere, adică pentru a lansa ideea de afacere, 
trebuie să se treacă dincolo de diferite tipuri de management și să se 
regăsească rolul antreprenorului ca lider.  
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Mulți manageri sunt în principal administratori sau specialiști în zone 
delimitate, în timp ce una dintre funcțiile cheie ale unui antreprenor este 
de a motiva și coordona firma în atingerea obiectivelor sale. 

Acceptând că principala orientare de management a antreprenorului 
trebuie să fie gestionarea schimbării și inovării, în anumite circumstanțe 
acest lucru înseamnă că antreprenorul trebuie să fie, de asemenea, un 
manager extrem de eficient al provocărilor cotidiene ale concurenței, în 
timp ce, în alte cazuri, funcțiile sunt delegate, iar antreprenorul trebuie să 
fie ambasador și lider, cu o perspectivă pe termen mai lung.  

Împotriva celorlalte două sarcini de orientare a managementului și 
a oamenilor, putem identifica cinci stiluri de conducere (leadership): 

1. Directiv pentru producția în masă 
2. Inovativ pentru echipe antreprenoriale în rețea; 
3. Patern pentru firme de familie; 
4. Normativ pentru afaceri în servicii tehnice, consultanță profesională; 
5. Participativ în special implicat în servicii de afaceri privind resursele 
umane. 
Firma care se potrivește cel mai bine obiectivului are în mod clar un 

stil de conducere inovator, unde se concentrează atât pe oameni, cât și pe 
sarcini. Firma este văzută în general ca o echipă și este deschisă colaborării 
și partajării cu firme externe sau surse de capacități. 

Cu toate acestea, cercetările efectuate de-a lungul anilor în rândul 
proprietarilor de firme mici sugerează că celor mai mulți manageri le place 
să se vadă la comandă (în special firme foarte mici cu, să zicem, mai puțin 
de zece angajați) și au un stil directiv. 

În mod interesant, firmele mici orientate spre creștere, care au o 
istorie în acest sens, și firmele puțin mai mari (dar tot mici), sunt mult mai 
susceptibile de a se vedea ca fiind „o singură familie fericită” (stil 
paternalist) sau având un stil participativ. 

Firmele care sunt guvernate de reguli și proceduri externe, au o 
concentrare relativ redusă asupra persoanelor și sarcinilor și au, în general, 
un stil de management structurat care nu încurajează inovația (deși în 
unele profesii poate exista o delegare strict limitată).  
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Cu un feedback rezonabil, este relativ simplu să observăm 
oportunități și să identificăm decalajele dintre realitate și percepție. Cu 
toate acestea, nevoile clienților și ale consumatorilor sunt adesea slab 
definite, ascunse de vedere și dificil de cuantificat. Cu siguranță, percepția 
multor nevoi de nivel inferior (fie nevoile antreprenorilor, fie ale clienților) 
sunt chiar mai puternic determinate social prin intermediul unor culturi largi 
sau ocupaționale cu influențe imediate. 

Judecata de afaceri eficientă reflectă corespondența capacităților 
percepute ale unui individ, a oportunităților și a amenințărilor la 
posibilitățile lor obiective și a competenței abilității individului de a acționa 
asupra acelor informații. 

Nu este prea dificil să se interpreteze lista caracteristicilor 
comportamentale antreprenoriale comune în termeni de competență în 
afaceri. 

Firma antreprenorială de succes are nevoie de echilibrul adecvat al 
competențelor în echipă în ansamblu, mai degrabă decât să le caute într-
un singur individ. 

Teoria modernă a managementului se mișcă cu siguranță în această 
direcție și se îndepărtează de vechile modele ierarhice, științifice de 
gestionare sau de gestionare a obiectivelor. 

În realitate, stilurile de conducere și de management vor fi 
determinate de ceea ce va genera sentimente de confort și normalitate în 
anumite circumstanțe (trebuie luat în considerare faptul că oamenii cu care 
vin in contact antreprenorii au și ei sentimentele lor despre ceea ce este un 
management „normal” sau stilul de comunicare pentru anumite 
circumstanțe). 

Antreprenorii iau decizii specifice, acționând predominant în 
contexte în care problemele bine structurate sunt rare, dacă sunt prezente. 
Absența a cel puțin uneia dintre premise provoacă un defect structural și, 
în consecință, are ca rezultat o problemă de o decizie prost structurată 
(Newell 1969; Reitman 1964; Simon 1973; Simon și Newell 1958). 

Defectele structurale și structurarea defectuoasă rezultată pot fi 
caracteristici definitorii ale problemelor decizionale antreprenoriale, 
indiferent dacă acestea privesc combinații de resurse, creații de 
întreprinderi, oportunități percepute sau altele asemenea. În loc să aleagă 
o cale optimă, structurarea defectuoasă îi îndeamnă pe antreprenori să-și  
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exercite judecata care implică estimare, imaginație, intuiție etc. (Foss și 
Klein 2012; Foss și Klein 2015; Klein 2008; Klein 2010; Knight 1921; von 
Mises 1942; Packard et al. 2017). 

A fi antreprenor va însemna întotdeauna să trebuiască să iei decizii 
grele. Fiecare dintre aceste decizii vine cu o anumită cantitate de risc, dar, 
din fericire, aversiunea la risc este o trăsătură care le lipsește multor 
antreprenori (sau cel puțin nu le permit să le împiedice creșterea). Potrivit 
lui Wells (1974), abilitățile antreprenorului și cele ale echipei 
antreprenorială este decisivă în procesul de luare a deciziilor strategice: 
experiență lor anterioară și nivel de angajament. Mai mult, Mullins (1996) 
susține că performanța anterioară și competența fermă sunt printre 
criteriile semnificative de decizie care direcționează cursul strategic de 
acțiune. 

În mod corespunzător, luarea deciziilor conform metodei susținută 
de teoria managementului clasic se bazează pe premisele că factorii de 
decizie sunt raționali, se pot obține informații și se poate preconiza viitorul. 
Alegerile raționale pot fi făcute între mai multe scheme decizionale, astfel 
încât să se determine cea mai bună schemă pentru atingerea obiectivelor 
date. În realitate, o serie de informaţii sunt necunoscute, incomplete, 
anumite evenimente au un comportament probabilistic ceea ce măreşte 
incertitudinea deciziei. 

Pentru decizii adoptate corect, antreprenorii trebuie să fie raţionali, 
inteligenţi şi sistematici, să abordeze diferitele faze ale procesului decizional 
conform unor metode specifice teoriei decizionale, colaborând cu 
specialiştii în analize şi cu alţi conducători. Deși trebuie subliniat faptul că 
teoria ştiinţifică decizională are limitele ei şi este în permanentă dezvoltare 
dar un lucru este clar: pentru o decizie bună, eficientă, omul are nevoie de 
intuiţie susţinută de cunoştinţe specifice procedurilor decizionale. Aşa cum 
ştiţi o decizie nu este altceva decât o alegere între mai multe alternative, 
având la bază o necesitate definită corect şi complet.  

Această necesitate se manifestă prin scopuri preferenţiale, 
personale, rezultate dorite şi nedorite, precum şi prin căile de soluţionare 
a problemelor date şi a şanselor. O decizie nu este doar un joc de gândire 
ci necesită de la decident voinţă şi capacitate pentru a o implementa în 
realitate. O decizie bună are nevoie de trei componente principale: 
claritatea deciziei, alternative atractive şi susţinere în implementare. 
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Baza fiecărei decizii este viziunea întreprinderii, iar managerul şi 
angajaţii întreprinderii să fie capabili să-şi însuşească viziunea întreprinderii 
şi să o trateze ca pe propria viziune şi cu aceasta să construiască un tablou 
de ţeluri. Viziunea antreprenorului dă orientarea necesară. Fiecare situaţie 
decizională este unică şi depinde de motivul care a declanşat procesul. 
Claritatea deciziei defineşte competenţa şi abilitatea antreprenorului. 
Criteriile de decizie trebuie să fie relevante, nu cantitatea criteriilor este 
importantă ci calitatea acestora.  

În stabilirea criteriilor de decizie este importantă cunoaşterea exactă 
a nevoii proprii şi posibilitatea controlului permanent al procesului 
decizional.  

Aceste elemente sunt: rezultatele aşteptate, status-quo al 
rezultatelor, rezultate nedorite. Întotdeauna obiectivul deciziei se situează 
deasupra rezultatului propus sau realizat. 

Cu ajutorul elementelor de control se stabilesc criteriile de decizie. 
Aceste criterii pot fi de o importanţă absolută sau relativă (marginală). Cu 
ajutorul acestor criterii se pot identifica variante optime. A construi 
alternative înseamnă căutarea şi definirea uneia sau mai multor soluţii 
pentru realizarea sarcinii. Evaluarea alternativelor decizionale se realizează 
de obicei în funcţie de două criterii: 

- cât de realistă este alternativa în concordanţă cu obiectivul şi 
resursele sistemului; 

- cât de bine rezolvă alternativa problema respectivă, iar dacă nu 
este implementată ce efecte negative sunt previzionate. 

Implementarea reprezintă etapa prin care decizia luată este transpusă 
în practică folosindu-se toate prerogativele, abilităţile, resursele şi energiile 
manageriale. 

Implementarea se va realiza după ce colaboratorii/angajaţii au fost 
consultați și sunt de acord, deoarece orice decizie afectează pozitiv sau 
negativ şi angajaţii. Din această cauză, cei ce sunt afectaţi de decizie 
trebuie să fie asociați, pentru a fi motivați în muncă şi în creaţie, pentru a 
crea bazele unui interes comun și pentru că susținerea colaboratorilor 
reprezintă şi pentru ei o parte din rezultatele obţinute. Dacă antreprenorul 
reușește să transmită viziunea sa şi celorlalţi, va reuși să împărtășească și 
altora interese în realizarea unor obiective.  
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Monitorizarea şi controlul rezultatelor obţinute demonstrează cât de 
eficientă a fost decizia şi cât s-a realizat din ţelul propus. 

Procesul decizional nu se termină niciodată, este continuu şi 
neîntrerupt, pentru că o decizie generează o nouă stare care la rândul ei 
trebuie optimizată printr-o nouă decizie. Pentru a-și menține avantajul 
competitiv, factorii de decizie trebuie să ajusteze constant mijloacele pentru 
a se adapta dinamic la schimbările de mediu din acest proces. 
 

 
I.4 Comportament antreprenorial 

 
Domeniul antreprenorial este plin de modele și cadre care subliniază 

modul în care antreprenorii pot să creeze valoare. Unele dintre modelele și 
teoriile mai contemporane se concentrează mai mult pe crearea de valoare 
decât pe crearea de întreprinderi și, prin urmare, pot fi folosite mai ușor în 
educația generală. 

Pentru a fi un antreprenor performant, redutabil, cu acțiuni ale unui 
lider de succes, este nevoie să dispui de un set de competențe manageriale 
generale, precum: organizarea, stabilirea de priorități și gestionarea de 
resurse, abilitatea de a reacționa diferit în diverse situații, urmărirea și 
susținerea unei activități până la finalizare, dezvoltarea simțului pentru 
oportunitățile de afaceri, delegarea autorității, disponibilitatea pentru 
schimbare, abilități de comunicare, abilitățile de convingere și negociere. 

Alături de aceste competențe generale se pot recomanda și 
competențe specifice pentru un leader de succes, performant, cum ar fi: 
comunică asertiv, convinge și negociază, identifică indici și indicatori de 
comportament, gestionează resurse diverse, se adaptează la situații diverse 
manageriale, identifică oportunități, se adaptează la schimbare. 

Într-o întreprindere/organizație trebuie urmărite două funcții esențiale: 
stabilirea aspirațiilor și mobilizarea acesteia pentru a le îndeplini. Folosim 
cuvântul aspirații căci pentru a stabili direcția unei întreprinderi/organizații 
este mai mult decât un exercițiu cognitiv. Setarea direcției are și o puternică 
componentă emoțională. Destinația finală devine locul unde oamenii din 
acea întreprindere doresc să ajungă; prin urmare, leadership-ul eficient 
atinge valorile fundamentale ale oamenilor și se asigură că toată lumea se 
străduiește să dobândească același scop.  
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O problemă majoră a studiilor actuale de psihologie antreprenorială 
este lipsa unei definiții universal acceptată a „comportamentului 
antreprenorial”. Studiile prezentate la Conferința Babson College în 
Antreprenoriat din 1984 au operaționalizat termenul „antreprenor” după 
cum urmează: fondatori de firme, prezenți de firme de capital de risc, 
facultăți, antreprenori auto-identificați, autori ai cererilor de grant NSF, 
proprietari de întreprinderi mici și specializări în antreprenoriat universitar 
(Hornaday, Tarpley, Timmons & Vesper, 1984). 

Carland, Hoy, Boulton & Carland (1984) subliniază că diversitatea 
probelor utilizate în studiile empirice face ca definiția caracteristicilor 
antreprenoriale să fie dificilă, dacă nu imposibilă. Ei sugerează că 
orientarea către creștere separă întreprinzătorii de proprietarii de 
întreprinderi mici și definește un antreprenor ca „ o persoană care 
înființează și administrează o afacere în scopul principal al profitului și 
creșterii. Antreprenorul se caracterizează în principal prin comportament 
inovator și va folosi practici de gestionare strategică în afaceri. " 

O echipă de cercetare a Harvard Business School speră că o nouă 
abordare va permite o mai bună înțelegere a liderului antreprenorial. 
Programul combină autoevaluările abilităților și comportamentelor de către 
antreprenori cu evaluările acestora de către colegi, prieteni și angajați, 
pentru a crea un nou instrument de sondaj care definește 11 factori și 
întrebările asociate sondajului care vor fi utilizate pentru a înțelege nivelul 
de confort și încredere în sine pe care fondatorii și non-fondatorii îl au 
diverse dimensiuni ale leadershipului antreprenorial. 

Aceste 11 dimensiuni sunt: 
- Identificarea oportunităților. Măsoară abilitățile și comportamentele 

asociate cu capacitatea de a identifica și căuta oportunități de afaceri cu 
potențial ridicat. 

- Viziune și influență. Măsoară abilitățile și comportamentele asociate 
cu capacitatea de a influența toate părțile interesate interne și externe care 
trebuie să lucreze împreună pentru a executa o viziune și o strategie de 
afaceri. 

- Confort cu incertitudine. Măsoară abilitățile și comportamentele 
asociate cu posibilitatea de a avansa o agendă de afaceri în fața 
circumstanțelor incerte și ambigue. 

- Asamblarea și motivarea unei echipe de afaceri. Măsoară abilitățile  
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și comportamentele necesare pentru a selecta membrii potriviți ai unei 
echipe și a motiva acea echipă să-și atingă obiectivele de afaceri. 

- Luarea eficientă a deciziilor. Măsoară abilitățile și comportamentele 
asociate cu capacitatea de a lua decizii de afaceri eficiente și eficiente, chiar 
și în fața informațiilor insuficiente. 

- Construirea rețelelor. Măsoară abilitățile și comportamentele 
asociate cu capacitatea de a aduna resursele necesare și de a crea rețelele 
profesionale și de afaceri necesare pentru înființarea și dezvoltarea unei 
întreprinderi. 

- Colaborare și orientare în echipă. Măsoară abilitățile și 
comportamentele asociate cu a fi un jucător puternic în echipă, care este 
capabil să subordoneze o agendă personală pentru a asigura succesul 
afacerii. 

- Managementul operațiunilor. Măsoară abilitățile și comportamentele 
asociate cu capacitatea de a gestiona cu succes operațiunile în desfășurare 
ale unei companii. 

- Finanțe și management financiar. Măsoară abilitățile și 
comportamentele asociate cu gestionarea cu succes a tuturor aspectelor 
financiare ale unei întreprinderi. 

- Vânzări. Măsoară abilitățile și comportamentele necesare pentru a 
construi o organizație eficientă de vânzări și un canal de vânzări care poate 
dobândi, păstra și servi clienții cu succes, promovând în același timp relații 
și implicare puternică cu clienții. 

- Preferința pentru structura stabilită. Măsoară preferința pentru a 
opera în medii de afaceri mai stabilite și structurate, mai degrabă decât 
preferința pentru construirea de noi întreprinderi în care structura trebuie 
să se adapteze la un context și strategie de afaceri incertă și care se 
schimbă rapid. 

Teoriile psihologice ale antreprenoriatului se concentrează pe 
caracteristicile personale care definesc comportamentele antreprenorilor. 
Aceste studii încearcă să facă legătura între abordările comportamentale și 
cercetările privind formarea de noi întreprinderi pentru a îmbunătăți 
înțelegerea academică a comportamentului unui antreprenor.  

Deși cercetarea psihologică timpurie în antreprenoriat s-a concentrat 
pe trăsăturile de personalitate, nevoia de realizare și locusul controlului, 
care au fost recunoscute în explicarea comportamentului individual cu  



25  

referire la formarea de noi întreprinderi (Simpeh, 2011), cercetările mai 
recente au adoptat o abordare diferită, cunoscută sub numele de psihologie 
cognitivă sau cunoaștere antreprenorială, care se concentrează pe stilul 
cognitiv al antreprenorului (Allison, Chell și Hayes, 2000; Baron, 1998, 
2007; Chaston & Sadler-Smith, 2012; Mitchell și colab., 2002).  

Stilul cognitiv este definit ca modalitatea preferată de colectare, 
prelucrare și evaluare a informațiilor (Allison și colab., 2000). În acest sens, 
cercetarea stilului cognitiv în domeniul managementului încearcă să ofere 
o înțelegere sporită a legăturii dintre stimulii unui antreprenor și răspunsuri 
utilizând explicații cognitive oferite de procesarea informațiilor. În timp ce 
întrebările centrale ale cercetării în cercetarea cognitivă antreprenorială au 
fost istoric „cum gândesc antreprenorii?” și „de ce fac unele dintre lucrurile 
pe care le fac?”, cercetările mai recente s-au concentrat pe dezvoltarea 
explicațiilor   interactive și contextualizate, subliniind cunoașterea situată 
social (Mitchell, Randolph-Seng și Mitchell, 2011; Smith & Semin, 2004). 

Crearea unei noi întreprinderi începe cu recunoașterea unei 
oportunități (un act de percepție socială), continuă printr-un proces de 
organizare care implică în mod necesar interacțiunea cu ceilalți și 
culminează cu o afacere care va reflecta o „cultură corporativă” derivată 
(intenționat sau nu) de la fondatorii săi. Din acest motiv, teoriile și metodele 
psihologiei sociale par a fi deosebit de adecvate ca modalități de a ajuta la 
înțelegerea procesului. Când disciplina psihologiei sociale necesită aproape 
2.000 de pagini pentru a fi capturate este în mod clar imposibil să abordăm 
întreaga psihologie social asupra fenomenului comportamentului 
antreprenorial. 

Pentru a face dreptate conceptelor implicate și pentru a descrie cel 
puțin unele dintre cercetările antreprenoriale rezultate, acest capitol s-a 
concentrate asupra proceselor intrapersonale implicate înainte de existența 
unei organizații. La considerarea noastră a cunoașterii sociale, atribuției, 
atitudinilor și convingerilor de sine, mulți psihologi sociali ar putea spera să 
adauge subiecte precum echitatea, negocierea, investițiile în relații strânse, 
pentru a numi câteva. În acest moment al dezvoltării disciplinei 
antreprenoriatului, teoriile și metodele psihologice sociale au avut deja un 
impact semnificativ. Cantitatea simplă din ceea ce nu este acoperit aici 
sugerează că valoarea psihologiei sociale pentru antreprenoriat poate 
crește doar în viitor.  
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II. Educația antreprenorială, un concept multidimensional 

 
„Toți trăim sub același cer, dar nu toți avem același orizont.” 

Konrad Adenauer 
 

Dinamica ultimilor treizeci de ani a imprimat fenomenului 
educațional o interesantă și firească mișcare de translație, din sfera 
abstractului academic spre incandescența domeniilor aplicative; acest lucru 
se regăsește într-o splendidă ilustrare în speța educației antreprenoriale, 
acolo unde economiști, sociologi și educatori s-au întâlnit pentru a 
surprinde în cheie interdisciplinară relația simbiotică dintre mediul formativ 
și piața muncii, lumea în care teoriile clasice sau inovatoare dau măsura 
concretă, viabilă și pragmatică a unei stări de fapt metamorfozată din 
studiu de caz în reală transpunere în practică. 

Învățarea antreprenorială este definită ca toate formele de educație 
și formare, atât formale, cât și informale, care contribuie la spiritul 
antreprenorial și la învățare cu sau fără obiective comerciale. Conform 
definiției UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură) „Educația informală reprezintă orice activități educaționale 
organizate și susținute care …au loc atât în cadrul instituțiilor de 
învățământ, cât și în afara acestora și se adresează persoanelor de toate 
vârstele”, în timp ce Comisia pentru cultură și educație a Consiliului Europei 
definește educația informală ca fiind „învățarea care se desfășoară în viața 
de zi cu zi și care poate fi primită din experiența zilnică, cum ar fi de la 
familie, prieteni, grupuri de colegi, mass-media și alte influențe din mediul 
unei persoane”.  

Unul din acele domenii în care educația are un imediat impact major 
rămâne antreprenoriatul, interfață vie în relația dintre abordarea teoretică 
și transpunerea în palpabil, intens vascularizată prin exemplul celor 
aproximativ 500 de milioane de oameni care anual își leagă creativitatea, 
curajul, inovația și resursele de lumea afacerilor (Jiménez Palmero et al., 
2012; Moya, 2008; Pérez González, 2013).  
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Figura 2. Cadrul conceptual al antreprenoriatului. 

Sursa: Sánchez 2011, p.429. 
 

Strâns legat de inovare, antreprenoriatul presupune crearea de idei 
și concepte noi, companii și brevete de invenții, competitivitate, creștere 
economică, crearea de noi locuri de muncă și reușită profesională (Grilo & 
Thurik, 2005). Se recunoaște acum că beneficiul educației antreprenoriale 
nu se limitează însă doar la crearea de noi întreprinderi și noi locuri de 
muncă ulterioare.  

Competențele cheie pe care studenții le adoptă și dezvoltă atitudinea 
și mentalitatea antreprenorilor, sporind creativitatea și încrederea în sine în 
orice nouă călătorie pe care o întreprind. Educația antreprenorială este 
cheia de boltă a acestui mozaic multidimensional care schimbă 
perspectivele, dând posibilitatea ideilor de a primi conturul clar și îndrăzneț 
al transpunerii în inițiativă de afaceri. În raportul tematic al Comisiei 
Europene convenit la Geneva, din 18 ianuarie 2012 și elaborat împreună 
cu specialiști ai UNESCO și UNEVOC, educația antreprenorială este astfel 
conceptualizată: 

„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  



28  

antreprenorial, cu sau fără un obiectiv comercial”. 
La recomandarea aceleași Comisii Europene, din 2012, din 

documentul cadru intitulat Regândirea educației: investiții în competențe 
pentru rezultate socio-economice mai bune, se pune accentul în special pe 
competențele antreprenoriale, recomandându-se ca: 

„Statele membre ar trebui să încurajeze competențele 
antreprenoriale prin modalități noi și creative de predare și învățare 
începând  din  școala  primară,  iar  începând  din învățământul secundar 
până la cel superior ar trebui să se pună accent pe posibilitatea înființării 
unei întreprinderi ca viitoare carieră. Experiența din viața reală, prin 
învățarea bazată pe probleme și prin legături cu întreprinderile, ar trebui să 
fie integrată în toate disciplinele și adaptată la toate nivelurile de 
învățământ. Toți tinerii ar trebui să beneficieze de cel puțin o experiență 
antreprenorială practică înainte de încheierea ciclului obligatoriu de 
învățământ.”1 

Trebuie menționat și faptul că în Planul de acțiune Antreprenoriat 
2020 educația antreprenorială a fost recunoscută ca fiind unul dintre cele 
trei domenii de intervenție imediată.2 Rezoluţia Parlamentului European din 
21 noiembrie 2013 referitoare la Planul de acțiune Antreprenoriat 2020 – 
relansarea spiritului întreprinzător în Europa, arată clar, la punctul 6 că 
Parlamentul European, la propunerea Comisiei Europene, „ia act de 
măsurile și inițiativele propuse de Comisie privind formarea antreprenorială 
și solicită statelor membre să le pună neîntârziat în aplicare, în conformitate 
cu principiul subsidiarității; evidențiază, în această privință, inițiativa UE 
„Noi competențe pentru noi locuri de muncă”; salută apelul adresat statelor 
membre de a include educația și formarea antreprenoriale în programele 
naționale, ridicând antreprenoriatul la rangul de competență esențială.” 

Antreprenoriatul este procesul prin care indivizii urmăresc 
oportunități fără a ține cont de resursele pe care le controlează în prezent. 
Din punct de vedere al antreprenoriatului capitalist de risc este arta de a 
transforma o idee într-o afacere. Educația antreprenorială este frecvent  

 
1 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind Regândirea educației: investiții în competențe pentru 
rezultate socio-economice mai bune, COM/2012/0669 final. 
2 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune antreprenoriat 2020 Relansarea 
spiritului antreprenorial în Europa. 2COM/2012/0795 final. 
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considerată o strategie eficientă pentru mai multă inovație.  
După treizeci de ani de studiu intens al fenomenelor, comunitatea 

de cercetare cheltuiește încă o cantitate mare de energie pentru definirea 
conceptului de antreprenoriat. Acest lucru confirmă complexitatea zonei și 
de ce acest lucru ar putea și ar trebui exploatat din mai multe puncte 
diferite de înțelegere.  

În paralel cu evoluția antreprenoriatului, există un interes crescând 
pentru dezvoltarea programelor educaționale respective. Învățarea 
antreprenorială încurajează o mentalitate antreprenorială în societate, 
creșterea noilor afaceri și utilizarea mai eficientă a potențialului creativ și a 
cunoștințelor existente și aptitudini.  

Educația antreprenorială poate ajuta la promovarea culturii 
antreprenoriale și inovatoare în lume prin schimbarea mentalităților și 
oferirea abilităților necesare. Între timp, globalizarea, dezvoltarea rapidă a 
tehnologiei și costul mai mic al călătoriilor au schimbat complet natura 
muncii. Nu mai este suficient să pregătești elevii pentru o carieră. 
Universitățile trebuie să pregătească studenții pentru a lucra într-un mediu 
antreprenorial și global dinamic, în schimbare rapidă. 

 
 

II.1 Educația antreprenorială și impactul asupra 
individului/studenților 

 
 

Potrivit literaturii de specialitate există trei surse principale de cerere 
pentru educația antreprenorială. Prima sursă este guvernamentală, 
determinată de trecerea către o economie post-fordistă.  

Prin educație, guvernele vizează dezvoltarea unei culturi 
antreprenoriale orientate către crearea de locuri de muncă: se subliniază 
că majoritatea noilor locuri de muncă apar mai degrabă din întreprinderile 
mici, decât din marile corporații.  

A doua sursă de cerere este cea a studenților. Există două seturi de 
motive pentru care studenții ar putea dori să studieze antreprenoriatul: în 
primul rând, ar putea dori să înceapă propria afacere; în al doilea rând, ar 
putea dori să dobândească cunoștințe care vor fi utile în cariera lor în 
organizații mai mari. 

 A treia sursă este lumea afacerilor în sine, atât firmele mari, cât și cele  
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mici. Pe de o parte, pare să existe o lipsă generală de competențe 
manageriale în IMM-uri. Pe de altă parte, în cadrul companiilor mari este 
nevoie de manageri care sunt orientați spre dezvoltarea de noi inițiative de 
afaceri pentru a asigura o reînnoire continuă. 

Întrucât acest curs se adresează în principal studenților, viitori 
antreprenori, mereu visători și etern cutezători, ne vom opri în rândurile 
care urmează asupra celei de a doua surse menționate. Această reînnoire 
continuă poate fi descrisă sub forma cercurilor concentrice, al cărui punct 
central este, cum altfel, decât individul cu toate cunoștințele și dorințele 
sale de a explora și crea alte și alte cercuri. 

Studenții care au participat la programe de educație antreprenorială 
au ambiții mai mari în ceea ce privește viitoarele alegeri a carierei (locuri 
de muncă sau educație suplimentară) decât ceilalţi. Au devenit mai auto-
motivați în eforturile lor în procesul de învățare și au pretins că se 
angajează mai mult din dorința de a învăța. Educația antreprenorială duce 
la o mai mare capacitate de angajare, studenţii putând, astfel, recunoaște 
corect cel mai potrivit comportament pentru interviuri, sau ar putea 
recunoaște corect caracteristicile pe care angajatorii le consideră că sunt 
importante și le caută la angajații lor; în plus, studenţii/ elevii au înțeles 
scopul unui Curriculum Vitae. Absolvenții programelor de educație 
antreprenorială sunt de trei ori mai predispuși decât ceilalţi să ocupe funcții 
de conducere superioară și medie și cu 25% mai puține șanse de a fi șomeri 
decât cei care nu au participat la programe de educaţie antreprenorială. 
Rata șomajului pentru absolvenții de antreprenoriat din cadrul ingineriei și 
managementului afacerilor a fost mult mai mică față de cea pentru 
absolvenții neparticipanţi. Mai mult, creşte probabilitatea să se fie angajaţi 
permanent. Persoanele care au fost instruite și educate în antreprenoriat 
au un venit considerabil mai mare decât cele care nu au primit acest tip de 
educație. 

Cu cât formarea și educația sunt mai de durată, cu atât veniturile 
sunt mai mari - efectele par să se acumuleze. Foarte des, acest rezultat 
pozitiv este legat de metodele utilizate: abordarea învățării bazate pe 
probleme (modelul PBL). Astfel, studenţii au răspuns că au învățat mai mult 
în timp ce lucrau la un proiect, comparativ cu instruirea și învățarea bazată 
pe prelegeri într-o sală de clasă. Ei simt că proiectul funcționează și 
învățarea asociată cu acesta sunt legate de mediile de lucru din viața reală 
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și au găsit munca la proiect utilă în dobândirea abilităților profesionale și 
de bază de angajare. Rezultatele ultimelor cercetări în domeniu arată că 
utilizarea metodei PBL în predarea academică crește semnificativ 
cunoștințele studenților despre antreprenoriat (Bell, Dearman, Wilbanks, 
2015). 

Pregătirea cursurilor bazate pe PBL activează puternic educatorii în 
partea inițială și finală a procesului didactic. Cu alte cuvinte, în timpul 
dezvoltării unei probleme și a unui scenariu, studenții ar folosi metoda 
pentru a rezolva situația și, de asemenea, în etapa finală atunci când 
rezultatele proiectului sunt evaluate. Această metodă îi implică pe studenți 
profund în procesul de învățare prin realizare și afectează puternic 
dezvoltarea abilităților interpersonale și de comunicare (Rossano, 
Meerman, Kesting, Baaken, 2016). Creată la începutul anilor 1950, PBL a 
devenit, în Statele Unite ale Americii, metoda standard de predare utilizată 
la diferite etape de educație. 

„Eficiența de sine” a fost considerată un indicator fiabil de prezis 
probabilitatea ca indivizii să acționeze antreprenorial în viitor. Studenţii și-
au îmbunătățit abilitățile pe toate dimensiunile pe o scară de autoeficacitate 
- abilități de management (planificare și cunoștințe financiare) și abilități 
care reduc la minimum barierele (gestionarea incertitudinii și organizarea 
resurselor). Prezintă scoruri semnificative statistic mai mari în ceea ce 
privește autoeficacitatea, proactivitatea și asumarea riscurilor. 

Impactul educației antreprenoriale asupra capitalului uman a arătat 
că programele antreprenoriale au un impact pozitiv asupra competențelor 
antreprenoriale ale studenților, cum ar fi: capacitatea de a exploata o 
oportunitate și de a dezvolta idei de afaceri; convingerea sau conducere; 
lucru în echipa; persistenţă; autoorganizare; delegarea sarcinilor; 
respectarea termenelor; și, cum să rezolve problemele și să găsească 
soluții. Instruirea corectă poate duce într-adevăr la identificarea sporită a 
oportunităților și la dezvoltarea de idei de afaceri inovatoare. 

Disponibilitatea studenților MBA de a se angaja în antreprenoriat a 
crescut semnificativ după ce au luat parte la un curs de antreprenoriat 
electiv. Studenții au indicat, de asemenea, că experiența în antreprenoriat 
le-ar spori potențial viitorul implicarea în antreprenoriat. 

Cercetătorii consideră deosebit de remarcabil faptul că participarea 
la un singur curs de antreprenoriat a avut un impact atât de semnificativ  



32  

asupra percepției studenților despre antreprenoriat și intențiile personale. 
Studenţii îşi îmbunătățesc atât abilitățile cognitive, cât și cele non-cognitive 
legate de antreprenoriat. 

În consecință, nivelul intențiilor lor antreprenoriale creşte după curs. 
Înainte de curs, ei percep următoarele bariere: „este nevoie de prea mult 
efort”, „riscul eșecului este prea mare” și „riscul financiar este prea mare”. 
Aceste bariere erau legate de abilitățile de „Gestionarea ambiguității”, 
„Mobilizarea şi organizarea resurselor”, „Creativitate”, „Planificare” și 
„Cunoştiinţe financiare”. Îmbunătățirea acestor abilități a dus, în 
consecință, la intenții antreprenoriale mai mari; urmând însă filosofia 
drumului lung care începe întotdeauna cu un prim și mic pas, în 
antreprenoriat acest mic dar asumat pas l-ar putea constitui crearea de 
start-up-uri, pentru ca nu trebuie uitat că antreprenoriatul înseamnă, în 
egală măsură și gestionarea cu succes a inovării și creșterii. 

În programele de afaceri și antreprenoriat existente, de foarte multe 
ori este luat în considerare doar aspectul de pornire, în timp ce abilitățile și 
cunoștințele necesare pentru a gestiona faza de creștere a unei afaceri mici 
sunt neglijate. În acest sens, există, în termeni generali, necesitatea unei 
schimbări în focusul programelor și cursurilor de educație antreprenorială 
din întreaga Europă. O lipsă percepută de experiență relevantă și o lipsă 
de încredere în sine sunt două motive adesea citate pentru noii absolvenți 
care nu se angajează în antreprenoriat la scurt timp după absolvire. 
Experiența universitară ar trebui să fie capabilă să răspundă atât acestor 
nevoi. 

Experiența de învățare trebuie să construiască profunzime și 
amploare în conștientizare, înțelegere și capacitate. Deși nu se aplică în 
toate cazurile, abordarea generală ar fi asigurarea unei expuneri largi și 
experiențe pozitive și motivaționale în primele etape ale vieții universitare. 
Apoi, aceasta oferă o platformă de la care să construiți profunzimea și 
capacitatea de pregătire pentru o carieră antreprenorială la punctul de 
ieșire.  

Punctul important aici este cel al progresului, nu numai prin 
universitate, ci și prin întregul sistem de învățământ la toate nivelurile. 
Integrarea antreprenoriatului în curriculum trebuie să fie viziunea unei 
instituții de învățământ superior ca parte a misiunii sale mai largi. 
Furnizarea ar trebui să fie accesibilă pentru studenții în domeniul artelor și  
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al științelor umaniste, așa cum este și pentru studenții în afaceri/științe 
sociale și științe/ inginerie. 

 Educatorii ar trebui să fie confortabili și calificați în abordarea 
diversității grupurilor de studenți, din medii culturale diferite, oferind 
exemple și modele de rol care se referă la contextele lor. Cu toate acestea, 
este îndoielnic dacă școlile de afaceri sunt locul cel mai potrivit pentru a 
preda antreprenoriatul: ideile de afaceri inovatoare și viabile pot fi mai 
susceptibile de a proveni din studii tehnice, științifice și creative. 

În Germania, majoritatea spin-off-urilor provin de la universități de 
științe aplicate și universități tehnice. Prin urmare, adevărata provocare 
este de a construi abordări interdisciplinare, făcând educația 
antreprenorială accesibilă tuturor studenților și, acolo unde este cazul, 
creând echipe pentru dezvoltarea și exploatarea ideilor de afaceri, 
amestecând studenți din studii economice și de afaceri cu studenți din alte 
facultăți și cu diferite 

Pentru studenții din domeniul științei/tehnicii de la Universitatea din 
Cambridge (Marea Britanie), trei aspecte ale educației antreprenoriale au 
fost avute în vedere: 

(1) Motivația antreprenorială: întrebarea ce motivează indivizii; 
importanța socială și economică a comercializării științei și 
tehnologiei; aspectele distractive ale acestuia; prin modele, 
exemple și discuții de clasă. 

(2) Recunoașterea oportunităților: acesta este un aspect foarte 
important al educației antreprenoriale, deoarece atât de mult se 
bazează pe faptul că oamenii sunt sau nu capabili să „vadă” o 
oportunitate care îi motivează să o urmărească. Acest lucru este 
predat prin metode de „învățare prin acțiune”. 

(3) Comercializare: printr-o varietate de situații și o serie de moduri 
la diferite niveluri de profunzime - prelegeri de la practicieni, 
concursuri de planuri de afaceri, etc. Instituțiile de învățământ 
superior ar trebui să ofere o serie de cursuri, mai degrabă decât 
să se bazeze pe un anumit model de livrare. 

Mai ales în primele etape de promovare a educației antreprenoriale, 
este mai bine să existe o gamă variată de oferte, opțiuni pe care studenții 
le pot lua, cum ar fi activități extracurriculare, concursuri de planuri de 
afaceri și alte activități care au avantajul adăugat de a aduce comunitatea  
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de afaceri locală mediul educațional. Pedagogia în sine ar trebui să conțină 
experiențe și oportunități antreprenoriale și întreprinzătoare. Doar 
cunoașterea despre antreprenoriat nu este o bază adecvată pentru 
îmbunătățirea comportamentelor antreprenoriale și pentru influențarea 
intențiilor tinerilor. Ceea ce este necesar nu este doar conținutul sau 
pedagogia, ci întregul mediu de învățare. 

Majoritatea experților sunt de acord că obiectivele, conținutul și 
metodele de predare pot diferi în funcție de nivelul de educație. În timp ce 
cu studenții, cel mai important lucru va fi să lucreze în general la 
mentalitățile studenților și să stimuleze interesul pentru munca 
independentă și crearea de afaceri, elemente de conștientizare și motivație, 
studenții absolvenți și postuniversitari vor avea nevoie de instrumente 
practice, cum ar fi concursurile de planuri de afaceri și sprijin concret pentru 
ideile lor de afaceri. 

Cu toate acestea, pentru ca predarea să fie adaptată nevoilor 
specifice diferitelor categorii, se pune mai mult accent pe un aspect sau 
altul, de exemplu: 

• Antreprenoriatul în școlile de afaceri și studiile economice se 
concentrează pe înființarea de afaceri și crearea de noi proiecte, precum și 
pe gestionarea și creșterea IMM- urilor. Studenții din economie învață să 
lucreze cu studenți din diferite domenii (inginerie, studii științifice etc.). 

• Antreprenoriatul în cadrul studiilor științifice și tehnologice este 
preocupat în special de exploatarea proprietății intelectuale, crearea 
companiilor derivate și aventurarea și oferă cursuri pe probleme precum: 

 - tehnici de management;  
- marketing, comercializare și vânzare de idei bazate pe tehnologie;  
- brevetarea și protejarea ideilor bazate pe tehnologie; finanțarea și 
internaționalizarea întreprinderilor de înaltă tehnologie. 
• Pentru studenții din domeniul științelor umaniste, accentul va fi pus 

pe autogestionare și pe antreprenoriatul social, care este un domeniu 
emergent de creștere și oferă oportunități de a face diferența în contextele 
sociale și comunitare. 

• Antreprenoriatul pentru artele creative și designul se concentrează 
pe oportunitățile care apar prin creativitate și munca creativă, pregătirea 
absolvenților pentru a lucra ca profesioniști independenți sau independenți 
sau crearea de întreprinderi mici și întreprinderi.   
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Rezultă că atât în științele umaniste, cât și în studiile creative, 
următoarele subiecte sunt deosebit de relevante:  

- antreprenoriat social;  
- autogestionare;  
- inovație bazată pe utilizatori; 
 - antreprenoriat part-time și freelance. 

 
 

II.2 Obstacole şi factori de succes în formarea programelor 
universitare antreprenoriale 

 
Unul dintre principiile de bază ale educației antreprenoriale este acela 

potrivit căruia antreprenoriatul ar trebui să fie răspândit orizontal în 
curriculum, în diferite domenii de studiu. Facultățile și departamentele 
lucrează foarte des destul de separat, cu multe obstacole pentru studenții 
care doresc să se mute și pentru profesorii interesați să stabilească cursuri 
interdisciplinare. Există o problemă de conștientizare și motivație în cadrul 
instituțiilor, când antreprenoriatul nu este o prioritate nici pentru 
administrație, nici pentru facultăți. 

Prin urmare, antreprenoriatul în cadrul unei instituții depinde foarte 
mult de disponibilitatea și viziunea anumitor lideri. Aceasta nu este o 
problemă organizațională, ci mai degrabă una strategică. Programele de 
antreprenoriat ar trebui evaluate ca și alte aspecte ale excelenței 
academice. Modulele și exercițiile orientate spre practică nu ar trebui 
considerate ca fiind non-academice în sine - ceea ce se întâmplă adesea în 
universități astăzi. Dimpotrivă, punctul de vedere de bază ar trebui să fie 
acela de a obține un înalt nivel academic standardul nu se referă numai la 
capacitatea de a reflecta, imagina și analiza pe baza cunoștințelor stabilite, 
ci și la aplicarea cunoștințelor în scopuri practice. Resursele (umane și 
financiare) sunt o altă problemă.  

Este clar că este nevoie de mai multă educație antreprenorială - 
cererea de la studenți este în creștere - dar nu este posibil să se ofere un 
răspuns optim acestei cereri cu personalul actual implicat în studii de 
antreprenoriat sau studii de afaceri în general. 

Utilizarea metodelor de predare orientate spre acțiune este crucială 
pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale, dar aceasta necesită multă 
muncă și costă și o formare specifică. Finanțarea se află în neconcordanță  
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clară cu cererea de studii antreprenoriale. Școlile de economie sau 
departamentele similare din cadrul instituțiilor au adesea resurse 
insuficiente pentru a pregăti elevii din celelalte departamente. 

Prin urmare, o prioritate principală este organizarea de finanțări 
specifice pentru acest tip de educație, încorporată în resursele financiare 
de bază ale instituției. În prezent există prea puțini profesori de 
antreprenoriat și mulți dintre ei nu au fost instruiți de la început în acest 
domeniu. Aceștia ar trebui să înțeleagă mai bine educația antreprenorială 
și gama de obiective, metode și conținuturi. Este nevoie de mai multă 
formare a profesorilor, seminarii și ateliere. 

De asemenea, este nevoie să absolviți doctoranzi în antreprenoriat, 
pentru a construi resurse didactice. Cu toate acestea, în prezent este dificil 
să se construiască o carieră în antreprenoriat, deoarece cercetarea rămâne 
principalul criteriu pentru promovare. 

Lipsa abilităților și experienței relevante pentru a preda 
antreprenoriatul este deosebit de acută în țările post-tranziție din Europa 
centrală și de est.  

Acest lucru poate fi depășit sau cel puțin atenuat prin: 
a) crearea de rețele profesionale pentru schimbul regulat de practici și 

metodologii didactice; 
b) schimburi pe termen scurt de profesori de antreprenoriat între 

instituțiile de învățământ superior pentru a disemina cele mai bune 
practici și metodele de predare; 

c) stagii pe termen scurt ale cadrelor didactice din afaceri. O condiție 
prealabilă principală pentru atingerea unui nivel bun de predare 
antreprenorială este asigurarea faptului că educatorii sunt aproape 
de problemele și problemele din lumea reală a afacerilor. 

Un prim factor important care ar putea aduce succesul în ecuația 
predării educației antreprenoriale și care ar putea asigura că antreprenoriatul 
este răspândit în curriculum și ajunge la studenți în diferite domenii de 
studiu. 

Aceasta este măsura în care prelegerea tradițională în domeniu a fost 
substituită de o pedagogie mai echilibrată cu un element substanțial de auto-
învățare activă, în timp ce factorul final de succes este transformarea într-o 
„universitate antreprenorială”, caracterizată printr-o cultură antreprenorială 
difuză. Multe universități se deplasează în mod clar în această direcție, dar  
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sunt încă departe de acest obiectiv final. Este astfel vital ca predarea și 
formarea antreprenorială să fie văzute ca obiective strategice și să existe o 
misiune explicită în acest sens. 

Mai mult, trebuie să existe o firească înțelegere comună a necesității 
schimbării culturale, de la o cultură birocratică la o cultură antreprenorială și 
există o progresie instituțională către un model universitar antreprenorial, cu 
atât mai mult cu cât universitățile sunt integrate în mod corespunzător în 
mediul lor teritorial, economic și social și interacționează cu toate grupurile 
de părți interesate.  

Se urmărește astfel promovarea diseminării antreprenoriatului la 
nivel regional, reunind diferite universități și comunitatea locală într-o 
strategie comună. 

Metodele utilizate recomandate sunt cursuri de antreprenoriat, 
conferințe și seminarii pentru studenți, „Doctoriales” (seminarii de doctorat), 
concursuri anuale de planuri de afaceri, informații și asistență pentru 
studenți de la ideea de afaceri până la proiectul propriu- zis. Deloc de neglijat 
este conturarea unui program de antreprenoriat la nivel național, care oferă 
tuturor instituțiilor de învățământ superior instrumente și materiale didactice 
în vederea diseminării educației antreprenoriale în țară. 

Antreprenoriatul fiind o construcție de echipă, este de la sine înțeles 
că trebuie să se urmărească îmbunătățirea cooperării interdisciplinare între 
studenți în diferite domenii, în vederea dezvoltării inovației tehnice și 
transformarea acesteia într-o idee de afaceri viabilă. Cursurile facultății 
creează un pachet care evidențiază întregul proces de dezvoltare a 
produselor noi din punctul de vedere al managerului și al inginerului. O idee 
tehnică de produs din laboratorul de inovație trebuie să treacă de obicei prin 
trei pași: generarea ideii în sine, dezvoltarea acesteia în termeni de afaceri 
și potențial de piață și crearea unui prototip. 

O „Universitate antreprenorială” în care studenții de toate 
disciplinele sunt încurajați să gândească și să acționeze într-un mod 
antreprenorial este acea universitate care trebuie să se regăsească în toate 
proiectele academice ale viitorului. Deloc prizonierul abordărilor teoretice, 
antreprenoriatul trebuie predate prin intermediul unui proiect practic - o 
întreprindere simulată creată și condusă de echipe mixte de studenți din 
diferite discipline, scopul general al proiectului fiind de a oferi o înțelegere 
practică a proceselor de bază ale conducerii unei companii, de la înființare  
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până la operațiuni zilnice, reunind studenți din diferite discipline. Inovarea, 
creativitatea sunt parte din spirala creativității care este motorul oricărei 
inițiative antreprenoriale, așadar studiile creative necesită o componentă de 
afaceri.  

În acest tip de educație antreprenorială, examenele tradiționale sunt 
înlocuite de un proiect de întreprindere în sectorul social, cum ar fi 
organizarea unui eveniment de caritate, oferind astfel valoare comunității. 

Călătoria continuă, firesc și cu un studiu de masterat în 
antreprenoriat pentru studenții ingineri, menit să transforme inovațiile 
tehnice în proiecte de afaceri concrete. 

În partea de antreprenoriat a masteratului, studenții urmează 
cursuri adecvate, dar o parte substanțială din timp lucrează cu un proiect de 
dezvoltare a afacerii. Caută în primul rând idei de afaceri interesante cărora 
le lipsește în prezent o echipă antreprenorială.  

Dincolo de toate aceste concepte, teoretice și practice se află 
oamenii, iar centrul de greutate al oricărui proiect educațional este 
construirea de competențe integrate în materie de inovație, antreprenoriat 
și tehnologie, permițând studenților să creeze și să dezvolte noi afaceri 
bazate pe tehnologie și, în cele din urmă, să reducă decalajul dintre 
descoperirea tehnologiei și comercializarea produselor și serviciilor 
inovatoare. 

Obiectivul final este de a elabora un plan de afaceri solid și solid 
gata să fie analizat de investitori până la sfârșitul cursului. Duce participanții 
prin întregul proces de creare a întreprinderii, combinând formarea reală în 
procesul de inovare și comercializarea tehnologiei cu interacțiunea 
studenților săi cu cercetători din diferite domenii. 

Așadar, educația antreprenorială combină instruirea în tehnologie cu 
creativitatea, dezvoltarea de noi produse și servicii și management, 
promovând acolo unde este cazul valorificarea tehnologiilor prin strategii de 
comercializare și implementare prin acordarea de licențe sau crearea de noi 
afaceri. Împlinirea acesteia este crearea de punți între abordările teoretice 
și (trans)punerea în tipare viabile a celor mai curajoase și creative idei. 



39  

 
II.3 Profilul antreprenorial modelat cu instrumente și teorii 

împrumutate (și) din psihologie 
 
 

Într-o lume atât de puternic interconectată, în care abordarea 
interdisciplinară începe să se impună ca unică și validantă cheie de 
cercetare academică, este firesc ca transferul de paradigmă să se reflecte, 
pare chiar cu atât mai firesc, cu cât vorbim de domeniul studiilor 
antreprenoriale și asupra modului în care acestea sunt nu doar închegate, 
dar mai ales percepute și însușite. 

Poate deloc întâmplător este introducerea unor abordări din 
domeniul psihologiei în conturarea unei curricule legate de antreprenoriat, 
iar aici ne referim la teorii predominante 
legate de identificarea atitudinilor antreprenoriale, cum ar fi teoria 
trăsăturilor de personalitate, teoria cognitivă, teoria acțiunii motivate, sau 
teoria comportamentului planificat. 

Teoria trăsăturilor personalității pleacă de la ideea, firească, de 
altfel, că antreprenorii au valori de personalitate care diferă de non-
antreprenori. Un studiu realizat de Sánchez și Yurrebaso (2005) a scos la 
lumină faptul că atunci când vine vorba despre caracteristicile personale 
ale fiecărui individ, acestea funcționează ca variabile predictive ale intenției 
antreprenoriale și, în plus, auto-determinarea și controlul intern au un 
impact semnificativ asupra intenției antreprenoriale a studenților, dar nu 
numai (Sesen, 2013). 

Teoria cognitivă presupune că antreprenorii au o structură de 
cunoștințe pe care le folosesc pentru a face evaluări, judecăți sau pentru a 
lua decizii care implică evaluarea oportunităților, crearea de afaceri și 
dezvoltarea acestora (Sánchez, 2011). 

Teoria acțiunii motivate consideră că acțiunea oamenilor se bazează, 
în cea mai mare parte, pe stări raționale, folosind informații disponibile într-
un mod sistemic pentru a face o judecată evaluativă despre implicațiile 
acestora. În esență, conceptualizează intenția ca un precursor al acțiunii. 
Gradul de intenție depinde, conform teoriei, de atitudine (de tipologia 
persoanei care valorizează acțiunea) și de norma subiectivă (așa cum este 
percepută în funcție de evaluarea altor semnificanți).  
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Teoria comportamentului planificat, propusă de Ajzen (1991), 
revizuiește teoria acțiunii motivate, menținând atitudinea și norma 
subiectivă ca elemente esențiale pentru acțiunea antreprenorială, dar 
adăugând controlul perceput, formulând, astfel, o teorie mai completă, 
care corectează limitările precedentului asupra comportamentului și a lipsei 
de control. Atitudinile, conform teoriei comportamentului planificat, sunt 
precursori ai intenției, care sunt antecedente comportamentului (Ajzen, 
1991). Această componentă comportamentală este despre predispoziții și 
intențiile de a acționa într-un mod particular față de un eveniment (Shaver, 
1987). 

În prezent, valorile comportamentale din variabila student – 
antreprenoriat sunt destul de greu de prins în tipare, nu de puține ori, 
„strâmte” pentru diversitatea tipologică și atitudinală, dar ceea ce se ia în 
calcul în schițarea unor strategii operaționale, viabile, sunt o serie de 
factori, aproape canonici - nevoia de realizare, șlefuirea unei filosofii 
personale a controlului, disponibilitatea de a-și asuma riscuri, toleranța față 
de ambiguitate, încurajarea inovației și a încrederii în sine. 

Studii efectuate în ultimii ani au arătat prevalența unora dintre 
aceste atitudini în mediul academic (Sánchez, 2017). Hatten și Ruhland 
(1995), de exemplu, au constatat că studenții care au urmat o pregătire 
formală în domeniul antreprenoriatului, au dezvoltat atitudini pozitive față 
de această disciplină și filosofie economică, i-am putea spune, după 
participarea la programe de creativitate și inițiativă antreprenorială în 
cadrul mai multor universități. 

Cu toate acestea, toate aspectele legate de educația antreprenorială 
se învârt în jurul următoarelor domenii care prezintă praxis-ul educațional 
și problemele aplicate în cercetare (Williams Middleton, Donnellon, 2014): 

• Cunoștințe generale despre concepte antreprenoriale; 
• Cunoașterea activităților practice tipice unui proces 

antreprenorial; 
• Instrumente și linii directoare pentru stabilirea și menținerea 

acțiunii antreprenoriale; 
• Simularea activităților antreprenoriale; 
• Asumarea rolului de antreprenor și înțelegerea deplină a modului 

de funcționare a acestui rol;  
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• Începerea activităților care permit înțelegerea mecanismelor care 
determină sfera competențelor unui antreprenor; 

• Folosirea propriilor talente și competențe  în  procesul  de  a  
intra  în  rolul  de antreprenor. 

• Conștientizarea propriilor trăsături de caracter și competențe în 
contextul de unui „a fi” conjugat în cheie antreprenorială. 

Osmotica legătură dintre conținut și felul în care acesta este „turnat”, 
cu grijă și migală, în fiecare „recipient”, explică multitudinea tipologiilor 
legate de metodele de învățare și predare ale antreprenoriatului. 

Următoarea listă cuprinde setul de metode care constituie cea mai 
populară abordare și o listă utilă de metode de predare pentru a fi folosite 
în predarea orelor de antreprenoriat (Egerová, 2016): 

1. Metode expozitive: 
a. Prelegere informativă 
b. Discuție liberă 
c. Povestiri 
d. Lectură 
e. Anecdotă 

2. Metode de rezolvare a problemelor: 
a. Prelegere discutând anumite probleme 
b. Prelegere de seminar 
c. Metoda clasică de rezolvare a problemelor 
d. Discuții didactice: 

- Bazate pe prelegeri 
- Masă rotundă 
- Brainstorming 
- Metaplan 
- Bulgărele de zăpadă, discuție piramidală, discuție tăcută 
- Dezbatere pro-contra, pro și contra 

e. Jocuri didactice: 
- Jocuri de simulare 
- Jocuri de luare a deciziilor 
- Metoda speței 

f. Metoda situațională 
g. Punerea în scenă (adoptarea unui scenariu, urmată de 

discuție)  



42  

3. Metode practice 
- Prezentare cu comentarii 
- Cursuri practice 
- Metoda proiectului 

4. Alte metode și forme de predare 
a. Harta gândirii 
b. Harta conceptuală 
c. Metoda JIGSAW 
d. Excursie didactică 

 
Acestea sunt metode care stimulează independența, emoțiile, 

abilitățile de anticipare și alte activități care modelează abilitățile 
antreprenoriale cruciale. 

Într-o lume tot mai mult expusă imprevizibilului și angajată să se 
adapteze noilor progrese tehnice, soluțiile de învățare electnică devin o 
metodă foarte importantă utilizată în învățarea și predarea antreprenorială. 
Cercetările indică faptul că platformele de e-learning fac procesul didactic 
mai atractiv, permițând cursanților să dobândească cunoștințe într-un mod 
interactiv. 

În acest proces, platformele de învățare electronică devin un depozit 
de materiale audiovizuale, teste și prelegeri on-line, permițând munca în 
grup sau învățarea individuală prin studiu independent supravegheat. 
Important este de subliniat faptul că este mai mult decât salutar ca o astfel 
de abordare să se grefeze pe modelele tradiționale, „analogice” care 
constituie abordarea didactică de bază care poate fi susținută de 
instrumentele multimedia bazate pe TIC. 

În plus, nu trebuie uitat nici faptul că în cadrul așa-numitelor bune 
practici este recomandabil ca platformele de învățare să fie: accesibile (ușor 
de utilizat), securizate corespunzător, universal compatibil cu diverse 
tehnologii, atractive în ceea ce privește grafica, nu doar conținutul (Lahm, 
Rader, 2014). 
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II.4 Aspecte privind consilierea şi orientarea educaţională 
 

Orientarea și consilierea au ajuns să joace un rol semnificativ în 
domeniul educației. Orientarea, în termeni simpli, înseamnă a direcționa 
sau a oferi asistență cuiva care are nevoie de ajutor. Consilierea se referă 
la serviciile profesionale oferite unei persoane care se confruntă cu o 
problemă și are nevoie de ajutor pentru a depăși problema. Consilierea este 
considerată o parte integrantă și centrală a îndrumării. 

Odată cu progresul sporit în tehnologie și globalizare, au fost 
dezvoltate mai multe tehnici pentru a oferi îndrumare și consiliere în 
educație. Aceste tehnici sunt împărțite în două - tehnici de testare și non-
testare. 

Tehnicile de testare includ testul de inteligență, testul de realizare, 
testul de interes, testul de aptitudine și așa mai departe. Tehnicile fără 
testare includ studiu de caz, interviu, observare și așa mai departe. 

Orientarea și consilierea sunt orientate spre a ajuta studenții să 
înțeleagă ei înșiși, să devină autosuficienți în a face selecții realiste și 
pozitive și să crească în relațiile și preocupările umane. Prin urmare, 
orientarea ar trebui să pregătească studenții pentru viața adultă, precum 
și să îi și ajute să dobândească atitudini și valori adecvate care să le 
faciliteze să devină membri productivi și dinamici ai comunităților lor. În 
primul rând, programul de îndrumare ar trebui să îi ajute pe tineri să 
dezvolte o imagine de sine pozitivă și un sentiment de identitate, să creeze 
un set de credințe și un sistem de valori care să le ghideze comportamentul 
și acțiunile. 

Educația, în termeni simpli, înseamnă învățare. Educația, mai formal, 
poate fi definită ca un proces de dobândire a cunoștințelor, abilităților, 
credințelor, valorilor și obiceiurilor. Educația este esențială pentru a trăi în 
societate. Este esențial ca toată lumea să primească educație, astfel încât 
un individ să fie conștient de drepturile, îndatoririle și responsabilitățile sale. 

Majoritatea oamenilor asociază educația cu ceea ce se învață în 
școală de la o vârstă fragedă. Cu toate acestea, conceptul de educație 
depășește ceea ce se învață în cei patru pereți ai unei școli. Educația poate 
fi referită la orice se învață într-un mediu.  



44  

 O persoană poate învăța de la alți oameni din jur, din experiențe, 
din interacțiuni și din multe alte moduri. Toate acestea se adaugă la ceea 
ce o persoană învață în școală sau în oricare instituție de învățământ. 

Îndrumarea, în termeni simpli, înseamnă a direcționa sau a oferi 
asistență cuiva care are nevoie de ajutor. În perspectiva mai largă, 
îndrumarea este oferită ființelor umane la toate nivelurile de către o 
persoană sau alta. De exemplu, într-o familie, capul familiei poate îndruma 
ceilalți membri ai familiei să acționeze într-un anumit mod. Cu alte cuvinte, 
îndrumarea poate ajuta o persoană să rezolve o problemă personală, 
vocațională, educațională sau orice altă problemă pentru care este 
incapabilă să găsească o soluție pe cont propriu. Astfel, îndrumarea a 
apărut atât ca proces, cât și ca concept.  

Orientarea este, prin urmare, interpretată în moduri diferite, mai 
ales când vine vorba despre educație. Analizată la nivel de concept, 
orientarea se ocupă de dezvoltarea maximă a unui individ pentru a se 
asigura că individul își poate lua propriile decizii. Ca proces, îndrumarea 
implică conștientizarea unui individ de capacitățile și abilitățile sale. 
Orientarea ca proces ajută individul să ia decizii corecte în diferite aspecte 
ale vieții, astfel încât să poată fi facilitată o dezvoltare echilibrată a 
individului. 

Orientarea este considerată o parte integrantă a educației. 
Orientarea ajută la atingerea obiectivelor educației, care includ posibilitatea 
de a-și realiza o persoană potențialul interior. Obiectivul principal al 
educației este dezvoltarea generală a unui individ și îndrumarea ajută la 
realizarea acestui obiectiv.  

Asociația Națională de Orientare Profesională din Statele Unite ale 
Americii definește orientarea ca fiind „ […] procesul de a ajuta o persoană 
să dezvolte și să accepte o imagine integrată și adecvată despre sine și 
despre rolul său în lumea muncii, pentru a testa acest concept împotriva 
realității și pentru a-l converti în realitate cu satisfacție pentru sine și 
beneficii pentru societate.”  

Potrivit autorului Guidance Methods for Teachers, Clarence Clifford 
Dunsmoor și Leonard M. Miller, „orientarea este un mijloc de a ajuta indivizii 
să înțeleagă și să folosească cu înțelepciune oportunitățile educaționale, 
profesionale și personale au sau se pot dezvolta și ca o formă de asistență 
sistematică prin care elevii sunt ajutați să realizeze o adaptare  



45  

satisfăcătoare la școală și în viață.” Prin urmare, orientarea poate fi 
considerată ca un serviciu de ajutor. Orientarea cuprinde rezolvarea 
problemelor și înțelegerea abilităților și a mediului, astfel încât dezvoltarea 
sa să poată avea loc în tandem cu mediul. 

Orientarea implică desfășurarea de activități cu mai multe fațete 
pentru a se asigura că obiectivul de dezvoltare este realizat. 
Orientarea se bazează pe anumite principii de bază care sunt descrise după 
cum urmează: 

• Orientarea vizează dezvoltarea holistică a unui individ pentru că 
ceea ce își propune orientarea este dezvoltarea unei persoane în ansamblu. 
Scopul îndrumării nu este doar atingerea excelenței academice pentru o 
persoană, atenție oferindu-se și aspectelor fizice și sociale ale dezvoltării 
indivizilor. 

• Orientarea recunoaște individualitatea fiecărei persoane, cu alte 
cuvinte orientarea este bazată pe principiul că fiecare individ este diferit de 
celălalt și că fiecare persoană este unică. Orientarea subliniază faptul că 
fiecărei persoane trebuie să i se arate respect, deoarece demnitatea unui 
individ este supremă. Demnitatea și respectul față de o persoană nu ar 
trebui să fie afectate de factori precum vârsta, sexul și aspectul. 

• Ghidarea manevrează procesele comportamentale individuale, 
afectând comportamentul unei persoane și permițându-i să câștige un 
control mai bun asupra comportamentului său în ceea ce privește 
aprecierile, antipatiile, punctele slabe și așa mai departe. 

• Orientarea se bazează pe cooperare, întrucât, ca serviciu de 
ajutorare, orientarea se bazează pe cooperare în sensul că persoana care 
solicită ajutor trebuie să fie pregătită să conlucreze cu cea care oferă ajutor 
pentru cele mai bune rezultate. Îndrumarea nu poate fi forțată asupra unei 
persoane. În plus, dacă îndrumarea este forțată asupra cuiva, persoana 
respectivă poate să nu colaboreze și chiar poate deveni încăpățânată. 

• Orientarea este un proces continuu și secvențial care vizează 
atingerea unui singur scop, adică dezvoltarea generală a unei persoane. Ca 
un proces continuu și pe tot parcursul vieții, îndrumarea începe acasă și 
apoi este disponibilă la școală și, de asemenea, în comunitate. Cu alte 
cuvinte, există mai mulți oameni care ghidează un individ în a absorbi 
valorile și atitudinea potrivite pentru a se dezvolta ca individ. 
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Autorii cărții An Introduction to Guidance, Lester. D. Crow și Alice 
Crow au stabilit o serie de principii de îndrumare care sunt unanim 
acceptate, mai ales atunci când vine vorba de educație și asupra cărora 
vom insista în câteva rânduri. 

Pentru început, ne raportăm la principiul dezvoltării globale, conform 
căruia, îndrumarea trebuie să ia în considerare dezvoltarea generală a unui 
individ, atunci când își propune să aducă o adaptare a dezvoltării la individ. 
Continuăm cu principiul unicității umane care ne arată că îndrumarea ia în 
considerare faptul că fiecare individ este unic și caracteristicile sale distincte 
îi facilitează dezvoltarea. 

Prin urmare, orientarea îndeplinește nevoile de dezvoltare și de 
ajutor ale fiecărui individ într-un mod diferit. Al treilea principiu este cel al 
dezvoltării holistice, al cărui miez de conținut se concentrează asupra 
totalului dezvoltarea personalității unui individ. Orientarea trebuie să ia în 
considerare fiecare aspect al personalității unui individ care îi afectează 
dezvoltarea. 

Principiul cooperării ne învață că nicio persoană nu poate fi forțată 
să îndrume. Pentru a fi ghidat, trebuie să existe consimțământul și 
cooperarea persoanei care solicită îndrumare. Un alt principiu este cel al 
continuității, conform căruia îndrumarea trebuie oferită unei persoane care 
are nevoie de ajutor în toate etapele vieții și, prin urmare, este un process 
continuu. 

Principiul extinderii susține faptul că îndrumarea nu se limitează doar 
la copiii/adolescenții/tinerii care studiază în școli/universități. De fapt, 
îndrumarea trebuie oferită oamenilor de toate vârstele, în special celor care 
au nevoie de ea. Principiul extinderii spune că trebuie oferite îndrumări 
tuturor persoanelor care pot beneficia de el în mod direct sau indirect. 

Principiul elaborării continuă amintita filosofie afirmând că atunci 
când îndrumarea este oferită ca parte integrantă a educației, curriculum-ul 
și tehnicile de predare trebuie elaborate în așa fel încât orientarea să se 
poată dovedi a fi un proces eficient. 

Principiul adaptării afirmă că îndrumarea trebuie să aibă ca scop 
ajutarea unei persoane să se adapteze nevoilor sale fizice, mentale și 
sociale și mediului său.  
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Principiul nevoilor individuale pleacă de la ideea că nevoile fiecărui 
individ sunt diferite și, prin urmare, trebuie oferite îndrumări în 
conformitate cu aceste nevoi și cerințe. Îndrumările trebuie să permită unei 
persoane să ia decizii care să îi satisfacă nevoile. 

Principiul opiniei experților aduce profesioniștii în arena arătând că 
problemele grave legate de îndrumare trebuie să fie îndreptate către 
persoanele care sunt experți și pot ajuta o persoană cu opinia lor. Pe cale 
de consecință, un alt principiu, cel al afirmă că programele de orientare 
trebuie evaluate pentru eficacitatea lor.  

Dacă un program de orientare nu este eficient, trebuie aduse 
îmbunătățiri pentru a-l face eficient și eficient. Nimic nu poate fi făcut în 
absența unei motivații și asumări solide, iar aici intervin, pe de o parte, 
principiul responsabilității, unde îndrumarea este responsabilitatea 
profesioniștilor calificați care își oferă serviciile pentru a-i ajuta pe ceilalți 
și, pe de cealalta, principiul evaluării periodice, conform căruia îndrumarea 
programului trebuie evaluat la intervale periodice, astfel încât acestea să 
poată fi îmbunătățite pentru ca acestea să fie eficiente și să funcționeze 
într-un mod adecvat. 

Orientarea este considerată importantă din următoarele motive: 
• Promovează înțelegerea de sine și autodirecția. 
• Promovează dezvoltarea optimă a unui individ. 
• Ajută o persoană să rezolve diferite probleme. 
• Ajută la creșterea și dezvoltarea academică. 
• Ajută la luarea de alegeri profesionale. 
• Promovează adaptarea socială și personală a unei persoane. 
• Promovează o viață mai bună de familie. 
• Promovează utilizarea optimă a resurselor. 
• Promovează dezvoltarea națională. 

Prin urmare, orientarea este considerată importantă nu numai 
pentru elevi, ci și pentru părinți, profesori, administratori și membri ai 
comunității. Când vine vorba de educație, îndrumarea acoperă întregul 
spectru al lumii educaționale. 

Orientarea include toate tipurile de educație - formală, informală, 
vocațională și specială.  



48  

În ceea ce privește educația, orientarea poate fi, astfel, privită după 
cum urmează: 

• Un serviciu specializat care ajută o persoană să-și rezolve 
problemele optând pentru soluția corectă a problemei sale printre diferitele 
opțiuni disponibile. 

• Un serviciu general similar cu educația și diferitele procese 
educaționale. 

• Un sub-proces de educație care se concentrează pe nevoile de 
dezvoltare ale cursanților. 

Orientarea, după cum s-a menționat, a fost întotdeauna o parte 
integrantă a educației. Cu toate acestea, în ultimii ani, nevoia de îndrumare 
a crescut datorită progresului tehnologic, schimbărilor sociale, globalizării, 
nevoii de conducere remarcabilă, schimbărilor de moralitate și integritate, 
aspirațiilor înalte și așa mai departe. 

Prin urmare, orientarea trebuie să fie puse la dispoziție la nivel de 
bază și la sol în instituțiile de învățământ, astfel încât un individ să se poată 
adapta la mediul său social, fizic, mental și emoțional. Având în vedere 
faptul că fiecare individ are nevoie de îndrumare, acesta are un domeniu 
de aplicare foarte larg și acoperă toate aspectele unui individ. 

Următoarele rânduri vor detalia care sunt tipurile de îndrumare și 
zonele în care este nevoie cel mai mult de îndrumare: 

• Personal: îndrumarea personală ajută la dezvoltarea 
emoțională, fizică, spirituală, socială și mentală a unui 
individ. 

 Este posibil ca îndrumarea personală să fie necesară pentru elevii care 
se confruntă cu probleme personale. Aceste probleme pot fi legate de 
familie, prieteni, părinți, profesori și așa mai departe. Dacă elevii nu sunt 
îndrumați la momentul potrivit, aceștia pot dezvolta o stimă de sine 
scăzută, ceea ce îi va face să se simtă nesiguri în ceea ce fac. Astfel, 
îndrumarea personală ajută o persoană să se înțeleagă pe sine și să facă 
față problemelor personale într- un mod matur. Permite unei persoane să 
ia deciziile necesare pe baza unei judecăți corecte.  

Îndrumarea personală ajută, de asemenea, o persoană să privească 
lumea socială în perspectiva corectă și să facă ajustările sociale și personale 
necesare pentru a duce o viață mai fericită.  
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 Îndrumarea personală este necesară în toate etapele vieții și trebuie 
promovată de instituțiile de învățământ ca parte obligatorie a educației. 

În etapa școlii elementare, îndrumarea personală îl ajută pe individ să 
facă față nesiguranței, acceptării sociale și disciplină și permite unui individ 
să fie suficient de expresiv pentru a face față problemelor personale. În 
etapa secundară, orientarea personală joacă un rol important în viața 
adolescenților care suferă modificări sociale, fizice și atitudinale. 

Îndrumarea personală în această etapă îi ajută pe indivizi să se 
adapteze atât personal, cât și social. În etapa terțiară, îndrumarea 
personală permite unei persoane să abordeze problemele personale în 
contextul familiei. Permite unui individ să se adapteze mental, fizic și 
emoțional cu diferite persoane care fac parte din familie și acest lucru, la 
rândul său, îl ajută pe individ să se adapteze cu tipurile de oameni existente 
în societate. Astfel, sfera de îndrumare în această etapă este cel mai larg. 

Ghidarea personală ajută în esență o persoană să abordeze diferitele 
probleme cu care se confruntă în viață în diferitele etape. Permite unui 
individ să apară ca o persoană mai puternică atât din punct de vedere fizic, 
cât și mental. 

• Educațional: orientarea educațională abordează mai multe 
probleme educaționale cu care se confruntă elevii în anii în care 
primesc educație în instituțiile de învățământ. 

Orientarea educațională este asociată cu fiecare aspect al educației. 
Acoperă programa, metodele de instruire, activitățile extra-curriculare, 
disciplinele, problemele cu profesorii și așa mai departe. Orientarea 
educațională este oferită elevilor, astfel încât aceștia să-și poată înțelege 
potențialul în ceea ce privește diferitele domenii ale educației. Orientarea 
educațională îi ajută, de asemenea, pe elevi să cunoască diferitele 
oportunități educaționale disponibile și le permite să facă alegeri corecte 
printre aceste oportunități. Orientarea educațională joacă, de asemenea, 
un rol important în a ajuta elevii să facă alegerile corecte atunci când vine 
vorba de școli, colegii, cursuri și activități co-curriculare. 

• Vocațional: dezvoltarea tehnologică a deschis căile pentru 
mai multe ocupații și locuri de muncă specializate. Acest lucru duce la o 
nevoie crescută de îndrumare profesională. Orientarea profesională se 
referă la asistarea unei persoane care optează pentru ocupația sau locul de 
muncă potrivit.  
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Orientarea profesională ajută o persoană să aleagă ocupația 
potrivită și apoi să se pregătească pentru aceasta și să-și urmărească 
progresul în consecință. Scopul principal al orientării profesionale este de a 
ajuta indivizii să construiască un viitor mai bun și să aleagă cariera potrivită. 

Orientarea profesională ajută o persoană să-și realizeze potențialul 
și abilitățile și apoi pe această bază să decidă cariera potrivită. De 
asemenea, ajută o persoană să dezvolte atitudinea corectă față de muncă. 

Educația profesională ajută o persoană să evalueze fiecare opțiune 
de muncă și carieră disponibilă în mod critic și apoi să o aleagă pe cea 
potrivită. 

 În etapa elementară, nu poate fi necesară îndrumare profesională 
formală, dar poate fi oferită instruire pentru a dezvolta abilități care au o 
semnificație vocațională, cum ar fi cooperarea, utilizarea mâinilor, respectul 
pentru munca manuală, dezvoltarea relațiilor interumane și așa mai 
departe. 

În etapa secundară, se poate oferi îndrumare vocațională pentru a 
ajuta elevii să-și identifice domeniile de interes vocațional și să dezvolte 
pregătirea pentru angajare. În această etapă, orientarea profesională 
poate ajuta elevii să ia deciziile corecte legate de cariera lor. 

În etapa terțiară, îndrumarea profesională trebuie furnizată într-un 
mod mai formal. În această etapă, trebuie oferite îndrumări studenților 
pentru a-i informa cu privire la diferitele opțiuni de carieră disponibile, 
opțiunile de carieră care se potrivesc abilităților lor, facilitățile de formare 
disponibile în legătură cu diferitele opțiuni de carieră și, de asemenea, 
diferitele programe de ucenicie disponibile. 

Formarea profesională trebuie să le permită studenților să aleagă 
opțiunea de carieră potrivită și să dezvolte abilitățile esențiale care îi vor 
pregăti să intre în domeniul carierei ales de ei.  
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III.Tipuri de competențe antreprenoriale dobândite în cadrul 
universității 

 
Teoriile psihologice ale antreprenoriatului se concentrează pe 

caracteristicile personale care definesc comportamentele antreprenorilor. 
(cap. 1.4 Comportament antreprenorial) 

Caracteristicile comportamentale ale antreprenorilor: 
- unitate și energie; 
- încredere în sine; 
- înaltă inițiativă și responsabilitate personală; 
- poziție internă de control/ locus; 
- toleranța ambiguității; 
- frică scăzută de eșec; 
- luarea în considerare a unui risc moderat; 
- implicare pe termen lung; 
- banii ca măsură nu doar ca scop; 
- utilizarea feedback-ului; 
- rezolvarea continuă a problemelor pragmatice; 
- utilizarea resurselor; 
- standarde autoimpuse; 
- stabilirea clară a obiectivelor. 

Multe dintre aceste caracteristici se explică de la sine (cum ar fi 
impulsul și energia personală ridicate, încrederea în sine și stabilirea unor 
obiective clare) și unele par a fi legate. Altele pot fi mai puțin evidente sau 
bine cunoscute, cum ar fi banii și profiturile folosite ca măsură de succes 
în comparație cu altele, dar mai puțin ca un scop în sine. 

Poate că un pic mai puțin familiară este calitatea pe care se spune 
că o au proprietarii de afaceri mici de succes - un loc de control intern 
ridicat. Aceasta înseamnă că ei cred că comportamentul lor determină ce li 
se întâmplă și că își pot controla propriul comportament. Acest lucru este 
legat de nevoia de autonomie și independență personală exprimată de 
mulți antreprenori ca motivație principală pentru înființarea propriilor firme. 

Locusul intern al controlului a apărut destul de consecvent în studiile 
privind caracteristicile psihologice ale antreprenorilor.  

În esență, conceptul implică trei credințe separate din partea 
indivizilor cum sunt următoarele: 

• rezultatul evenimentelor și situațiilor sunt susceptibile la intervenție; 
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• indivizii pot interveni și influența pozitiv rezultatul situațiilor din 
perspectiva lor; 

• ei înșiși au abilitățile și capacitatea de a interveni eficient în 
anumite situații sau de a influența anumite evenimente. 

Încrederea în sine, flexibilitatea energetică și oportunismul asociate 
cu comportamentul antreprenorial sugerează că antreprenorii sunt 
persoane obișnuite să se implice și că așteaptă rezultate pozitive din 
implicarea lor. 

Cu alte cuvinte, antreprenorii, sunt pregătiți să cheltuiască energie 
și efort mental pentru că așteaptă și primesc adesea recompense adecvate 
sau, în termenii lor, recompense valoroase. De asemenea, ele sunt flexibile 
și oportuniste, deoarece cred că au capacitatea de a se implica într-o gamă 
largă de situații. 

Locusul intern al credințelor de control este esențial pentru succesul 
comportamentului auto-motivat și formează un nucleu central al 
conceptului de sine al antreprenorului. Cu toate acestea, este la fel de clar 
că antreprenorii nu vor fi singurii oameni care împărtășesc aceste credințe. 
Cei mai mulți studenți cu succes rezonabil de la toate nivelurile își dau 
seama că eforturile lor în studiere au foarte mult de-a face cu promovarea. 

Majoritatea oamenilor pentru care sportul este mai mult decât o 
simplă activitate ocazională de agrement știu valoarea cheltuirii propriilor 
eforturi pentru antrenament și importanța încrederii în sine. Și în afaceri, 
cei mai mulți directori și șefi de la un nivel mediu, capabili în mod rezonabil 
de management superior, vor fi obișnuiți să obțină răspunsuri pozitive din 
intervențiile lor personale.  

Persoanele care cred că rezultatele depindeau practic de propriul 
comportament și că își pot controla eficient acel comportament, vor crede 
în general că controlul evenimentelor de importanță pentru ei s-a regăsit 
în cele din urmă în ei înșiși. Acest lucru este clar legat de încrederea în sine 
și capacitatea de a se motiva. 

Cu toate acestea, persoanele cu locus intern al credințelor de control 
sunt în minoritate. 

 Pentru mulți oameni, viața lor este profund afectată de deciziile 
oamenilor în poziții mai puternice decât ei înșiși, care, în afaceri, pot include 
parteneri puternici, clienți și furnizori.  
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III.1 Caracteristicile personale și cele dobândite 
 

Comportamentul antreprenorial se manifestă prin două căi: 
antreprenoriatul incipient și alegerea profesională. 

a. Antreprenoriatul incipient presupune încercarea de a înfiinţa 
o corporaţie de către un antreprenor, acţiune care este influenţată de o 
serie de factori sau condiţii agregate precum: 

• cererea şi oferta antreprenorială; 
• rolul tehnologiei; 
• rolul dezvoltării economice; 
• rolul factorilor demografici; 
• rolul instituţiilor de sprijin; 
• factorul cultural. 
Este important de văzut cum aceşti factori (forţe macroeconomice) 

îşi exercită influenţa asupra antreprenoriatului incipient prin intermediul 
alegerii individuale a ocupaţiei. Cu cât este mai mare cererea de 
antreprenoriat (pentru demararea unei noi afaceri), cu atât va fi mai mare 
procentul din populaţie care va alege ca ocupaţie conducerea unei afaceri 
independente.  

Latura ofertei se referă la numărul de indivizi care au atât abilităţile 
necesare, cât şi preferinţa de a porni o afacere. 

Cererea şi oferta antreprenorială 
Cererea antreprenorială reflectă oportunităţile de a porni o afacere 

viabilă, bazându- se pe anumite oportunităţi create de influenţa unor factori 
macroeconomici apăruti pe piaţă (exemplu: tehnologii inovatoare, un grad 
ridicat de diversificare a cererii consumatorilor). 

În cadrul ofertei antreprenoriale trebuie avute în vedere aptitudinile 
indivizilor şi aptitudinile acestora faţă de antreprenoriat, acestea fiind 
considerate ca elemente cheie. Astfel, alegerea unei persoane de a profita 
de o anumită oportunitate sau nu depinde de posibilităţile persoanei 
respective privind: 

• nivelul resurselor de care dispune sau le poate obţine; 
• ansamblul de abilităţi şi de trăsături ale caracterului dobândite; 
• anumite preferinţe. 
Aproape toate forţele macroeconomice influenţează în mod special 

aptitudinile şi preferinţele personale, aceste forţe având un puternic impact 
asupra ofertei şi asupra cererii.  
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Rolul tehnologiei 
Noile tehnologii specifice secolului XXI din domeniul comunicării şi 

informaţiei au un potenţial mai ridicat în a genera noi bunuri şi servicii, 
creând oportunităţi pentru lansarea noilor firme în afaceri. Au permis 
totodată reducerea costurilor tranzacţiilor, coborând pragurile minime de 
eficienţă în multe domenii de activitate. 

Rolul dezvoltării economice 
Cele trei categorii de factori care pun în evidenţă dezvoltarea 

economică a unei societăţi influenţează oferta antreprenorială prin 
intermediul gradului de disponibilitate a resurselor pentru noile firme. 
Astfel: 

a. Dezvoltarea economică, prin nivelul ei, constituie factorul cel mai 
important care influenţează oportunităţile din mediul de afaceri. Totodată, 
trecerea unor firme de la producţie la servicii creează noi oportunităţi 
deoarece, în sfera serviciilor barierele existente pe piaţă sunt mai mici (cu 
un impact mai mic) decât în sfera producţiei. 

b. Venitul pe cap de locuitor reprezintă un factor important care-şi 
pune amprenta şi influenţează modificările din structura activităţilor, 
amplificând într-un anumit mod oportunităţile antreprenoriale. Astfel, 
creşterea veniturilor determină creşterea cererii de servicii, determinând în 
acest sens diversificarea cererii consumatorilor. 

c. Diversificarea puternică a cererii. O astfel de diversificare va permite 
firmelor noi să ţină piept companiilor puternice, tradiţionale care domină 
piaţa. Noile firme urmăresc să cucerească noi segmente pe o piaţă 
concurenţială în anumite domenii de activitate, astfel că furnizorii de 
produse noi sispecializate sunt favorizaţi prin această diversificare. 

Rolul factorilor demografici (maturitate, durata de viaţă) 
La nivel macroeconomic studiile arată că numărul noilor afaceri este 

influenţat de creşterea populaţiei (natalitate), de gradul de aglomerare şi 
urbanizare a zonei analizate şi de existenţa numărului de întreprinderi mici 
în cadrul organizaţional.  

Totodată, educaţia, nivelul acesteia şi gradul de specializare poate 
constitui un factor pozitiv pentru acei întreprinzători care se lansează în noi 
afaceri, având o pregărire mai bună în domeniu.  
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Rolul instituţiilor de sprijin 
În categoria acestor instituţii sunt incluse: familia, sistemul 

educaţional, sistemul economic, sistemul politic şi sistemul juridic. 
Analizând latura cererii se constată că există o serie de instituţii financiare 
sau de altă natură, precum şi anumite politici guvernamentale care vizează 
abolirea reglementărilor privitoare la intrarea pe piaţă a noilor firme şi la 
privatizarea companiilor prestatoare de servicii. 

Astfel, la nivelul Uniunii Europene se urmăreşte facilitarea 
elementelor care favorizează lărgirea sectorului privat, elaborându-se în 
acest sens reglementări fiscale şi de protecţie socială mai favorabile noilor 
întreprinzători (antreprenori). 
Analizând oferta se constată că instituţiile de sprijin, menţionate anterior, 
stimulează posibilităţile şi preferinţele întreprinzătorilor. 

Factorul cultural  
Cultura naţională este o variabilă capabilă să influenţeze motivaţiile, 

valorile şi convingerile individuale şi, prin intermediul acestora, potenţialul 
antreprenorial. 

b. Alegerea profesională. Această componentă implică un amplu 
proces al evaluării şi comparării riscurilor şi beneficiilor (financiare şi 
nefinanciare) specifice anumitor tipuri de muncă prestată, având ca 
elemente de comparaţie calitatea de proprietar şi cea de salariat. Uneori 
şomajul şi munca casnică pot fi considerate ca alegeri profesionale. 

Studiile în domeniu au identificat un profil risc – beneficiu al 
indivizilor, ţinând seama de alternativele de muncă independentă (plătită 
sau neplătită). Acest profil risc – beneficiu, propriu fiecărui individ, 
determină alegerile profesionale personale. Aceste alegeri profesionale 
personale cuprind atât intenţia potenţialilor întreprinzători de a-şi deschide 
noi firme, cât şi intenţia proprietarilor de firme deja existente de a rămâne 
în afaceri sau de a ieşi. 

În prezent, orice cetăţean are libertatea de a alege începerea unei 
afaceri pe cont propriu, lucrând în parteneriat, creând o societate, o 
asociație, o fundaţie, o firmă de interes colectiv în calitate de întreprinzător 
sau antreprenor. 

Antreprenorul este cel care îşi asumă riscuri, inovează în funcţie de 
oportunităţile ivite, obţine şi organizează utilizarea resurselor, pentru a 
produce şi a comercializa produse şi/sau servicii cerute pe piaţă. 
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Asimilat acestei noțiuni, întreprinzătorul este o persoană fizică 
autorizată sau o persoană juridică care, in mod individual sau în asociere 
cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizează o 
societate comercială în vederea desfăşurării unor fapte şi acte de comerţ 
în scopul obţinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv 
prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piaţă, în condiţii de 
concurenţă. (Legea 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi 
pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii). 

Rolul antreprenorului este acela de a organiza şi coordona activităţile 
unei firme în vederea realizării unui câştig personal (profit). Deci putem 
spune că: 

❖ întreprinzătorul este un iniţiator; 
❖ întreprinzătorul îşi asumă riscurile derivate din acţiunea sa; 
❖ întreprinzătorul este un inovator; 

 întreprinzătorul îşi manifestă spiritul antreprenorial în vederea 
obţinerii anumitor satisfacţii. 

Într-o lume marcată de transformarea valorilor, globalizarea 
afacerilor, accelerarea ciclului de viaţă al firmelor şi al produselor, 
descentralizarea proceselor de producţie în unităţi mici, dezvoltarea 
societății informaționale, antreprenorii trebuie să aibă anumite trăsături de 
caracter, ca de exemplu: 

• independenţa, extrem de mult dorită de întreprinzător, poate cea 
mai de preţ trăsătură de caracter a acestuia; 

• încrederea în ei înşişi, întreprinzătorii fiind de cele mai multe ori 
siguri pe ei şi încrezători în viitorul afacerii create; 

• perseverenţa; întreprinzătorii trebuie să depună efort îndelungat 
pentru a ajunge la ţelurile propuse știind că succesul nu vine 
întotdeauna imediat. 

Există şi alte importante trăsături care caracterizează 
întreprinzătorii: 

 întreprinzătorul este un oportunist, care ştie să discearnă 
ocaziile pentru afaceri, dezvoltând un produs nou, producându-l sau doar 
punându-l pe piaţă, organizând resursele într-un alt mod decât înainte. El 
este în căutarea oportunităţilor sau a noutăţilor, astfel încât să răspundă 
mai bine cerinţelor sau deschizând pieţe noi;  
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 întreprinzătorul este un coordonator, un combinator de 
resurse. El trebuie să fie capabil să reunească resursele şi să la organizeze 
pentru a dezvolta şi comercializa inovaţia. Adesea, organizaţia este un 
obstacol în procesul de inovare, de aceea el trebuie să se asocieze uneori 
cu alte persoane. 

 întreprinzătorul este un „jucător” care iubeşte şi chiar creează 
provocările. Crearea unei firme sau comercializarea unei inovaţii prezintă 
un risc ridicat. Deci, inovaţia este de fapt incertitudine iar dovada acestui 
fapt o reprezintă dificultatea găsirii surselor de finanţare pentru demararea 
unei afaceri proprii. Întreprinzătorul pornește, ca orice jucător, cu ideea că 
ce întreprinde el că va fi un succes şi că profitul obţinut din capitalul investit 
va fi rezonabil; 

 întreprinzătorul este motivat, provocarea fiind de fapt unul 
dintre obiectivele întreprinzătorului, iar succesul marcat prin profit este 
dovada unei bune alegeri, dacă nu a unor decizii corecte luate pentru a 
învinge obstacolele, în afara profitului, există şi alte obiective sau motive 
pentru lansarea într-o afacere sau pentru o inovare. 

Într-o economie dezvoltată, numărul întreprinzătorilor este din ce în 
ce mai mare, fapt determinat atât de pârghiile economice și sociale pe care 
un stat le coordonează și le implementează pentru stimularea mediului de 
afaceri cât și de capacităţile antreprenoriale și atitudinea acestor persoane. 

Din punct de vedere al întreprinzătorului, decizia de a crea propria 
firmă este influențată în cea mai mare parte de următorii factori: 

• de cultura întreprinzătorului; 
• de gradul în care întreprinzătorul este dispus să rişte; 
• de măsura în care înţelege să valorifice oportunităţile de afaceri; 
• de sprijinul pe care poate conta din partea familiei, prietenilor, 

comunităţii de afaceri; 
• exemplul profesorilor şi întreprinzătorilor de succes. 

Deci, tendinţa întreprinzătorului trebuie încurajată pentru ca un 
număr din ce în ce mai mare de persoane cu pregătire profesională diferită 
să se simtă capabile să-şi gândească, lanseze şi conducă propria afacere. 

Manifestarea spiritului antreprenorial poate fi favorizată sau, 
dimpotrivă, defavorizată, de următorii factori macroeconomici: 

• starea generală a economiei (existenţa unei faze de creştere sau, 
dimpotrivă de reducere a activităţii economice, perioade de crize etc.); 
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• rata inflaţiei; 
• rata dobânzii (un cash-flow negativ necesită contractarea unui credit 

bancar); 
• accesul la capital (existenţa unor posibilităţi de finanţare a 

activităţilor economice nou demarcate prin franciză); 
• reglementări juridice (spre exemplu, de facilităţi guvernamentale 

privind exporturile sau livrările intracomunitare etc.). 
Manifestarea spiritului antreprenorial poate fi favorizată sau dimpotrivă, 

defavorizată, de următorii factori microeconomici: 
• competenţa antreprenorială (deţinerea unui potenţial propriu în 

acest sens, care să cuprindă cunoştinţe legate de domeniul 
producţiei, financiar, marketing, etc.); 

• resursele umane (pregătirea, motivarea şi loialitatea salariaţilor); 
• atitudinea faţă de muncă (succesul presupune întotdeauna un volum 

mare de muncă şi seriozitate); 
• planificarea (previzionarea necesarului de resurse materiale) etc 
 

 
III.2 Tipuri de competențe antreprenoriale 

 
Specialiștii au identificat o serie de caracteristici psihologice și 

compentențe care sporesc sensibil șansele unui potențial antreprenor. 
Astfel, se poate spune că un comportament antreprenorial este determinat 
în mod decisiv de trei competențe esențiale: motivație, viziune și 
leadership. 

➢ Motivare, o persoană alocă o anumită cantitate de energie pentru a-
și satisface în cel mai bun mod nevoile. Motivația de a deveni antreprenor 
și de a începe o activitate independentă implică: 

a) stabilirea unei direcții – care sunt acțiunile și activitățile care 
urmează să le întreprindem; 

b) stabilirea efortului pe care suntem dispuși să-l depunem în cadrul 
acelor acțiuni și activitățisunt: 

c) perseverență – cât timp suntem dispuși să depunem acel efort. 
Principalii factori de motivare pentru o persoană care dorește să 

devină antreprenor sunt:   



59  

 dorința de independență (financiară, ierarhică, decizională); 
 dorința de autorealizare (de a obține rezultate clare, de 

recunoaștere publică, de a învăța lucruri noi); 
 încrederea în propriile capacități (de  a  face  față  provocărilor,  

de  a  exploata oportunitățile ivite, de a realiza ceea ce și-a 
propus). 

➢ Viziunea clară a ceea ce vor face implică să-şi definească exact 
scopul și performanța pe care o urmăreşte în cadrul firmei pe care o 
inițiază. Viziunea antreprenorului definește obiectivele la nivelul firmei și 
ghidează eforturile întregii echipe. 

O viziune clară și puternică a antreprenorului va permite acestuia să 
dezvolte orice fel de activitate, în orice sector; 
➢ Abilitățile de lider sunt necesare pentru succesul activității 

antreprenoriale deoarece acesta trebuie să-i determine pe colaboratorii săi 
să acționeze conform viziunii sale personale asupra afacerii.  

Un antreprenor trebuie să știe să-și mobilizeze echipa, să fie suficent 
de creativ încât să transforme amenințările în oportunități, să știe cum să 
profite de oportunități, să-și asume riscuri în numele întregii organizații, să 
identifice noile direcții de dezvoltare, să-și asume responsabilitatea pentru 
eventualele eșecuri ale echipei, să învețe din ele și să le folosească pentru 
a reuși în eforturile sale pe termen mediu și lung. 

La cele trei competențe de bază amintite, se adaugă o serie de 
caracteristici și compențe psihologice, sociale și de management şi anume: 

❖ Inovația, capacitatea de a face ceva diferit, de a dezvolta 
ceva nou care să răspundă mai bine nevoilor clienților. Specialiștii insistă 
pe faptul că prin inovare nu se înțelege neapărat o nouă tehnologie sau 
echipament rezultat din ani întregi de cercetare (în fapt, aceste inovații le 
consideră a fi cele mai riscante din punct de vedere al timpului și resurselor 
utilizate), ci orice procedeu, activitate, imbunătățire a ceva deja existent 
care permite o mai bună satisfacere a nevoilor clienților vizați.  

De asemenea, se consideră că, datorită ritmului tot mai accelerat 
al schimbărilor și globalizării, viitorul va fi al antreprenorilor, considerați ca 
fiind persoanele independente sau angajate care își asumă riscuri și 
inițiative de dezvoltare de produse și servicii noi, care sunt capabile să ia 
decizii autonome și să se adapteze la oportunitățile și amenințările cotidiene 
apărute;  
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❖ Inteligența emoțională – capacitatea unei persoane de a 
percepe în mod corect emoțiile celor din jur, de a le controla pe ale sale și 
de a genera emoții care să stimuleze creșterea emoțională și intelectuală a 
celor din jur. 

❖ Capacitatea de a comunica convingător cu salariaţii, 
partenerii în legătură cu ideile și viziunea; 

❖ Capacitatea de percepţie corectă a partenerilor şi salariaţilor, 
de a face o primă impresie bună și de a-i convinge să-și schimbe opiniile 
sau comportamentele; 

❖ Capacitatea de a valoriza rețeaua de relații în favoarea 
afacerii. Valoarea rețelei de relații pe care o are un antreprenor, constituie 
capitalul său social, reprezentând resursele tangibile și intangibile la care 
acesta poate să aibă acces prin intermediul membrilor rețelei. Cu cât 
această rețea este mai mare, cu atât identificarea de noi oportunități și 
resurse este mai ușoară; 

❖ Cunoştinţe şi competențe de management ale antreprenorilor 
se referă la competențe de administrare a afacerii, de marketing, de IT, de 
cunoașterea legislației și a fiscalității, capacitatea de a identifica și mobiliza 
resursele necesare dezvoltării activității, în special resursele informaționale 
(despre piață, despre mediu, legislație), resursele umane (parteneri, 
colaboratori, angajați), resursele operaționale (echipamente, locațiii, 
utilaje) și financiare, capacitatea de a obține profit financiar, social sau 
personal. 

Astfel, putem enumera câteva calități ale unui antreprenor: 
• Spirit independent – reprezintă cea mai importantă calitate pe care 

trebuie să o aibă un antreprenor; un antreprenor caută în mod continuu să 
fie propriul stăpân, să-şi asume riscuri şi responsabilităţi sporite; 

• Curaj - este calitatea esenţială de care orice antreprenor are nevoie; 
• Intuiţie – capacitatea de a intui oportunităţi, de a vedea în lucruri 

care aparent nu au semnificaţie, potenţiale surse de afaceri. 
• Capacitate de muncă sporită – un antreprenor bun are în 

responsabilitate nu numai propriul destin, ci și pe cel al celor cu care 
lucrează alături; astfel, el trebuie sa fie un exemplu, adică primul care se 
apucă de treabă şi cel din urmă care îşi încheie ziua de muncă; 

• Organizator bun; 
• Comunicativ;  
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• Adaptabilitate; 
• Încredere; 
• Respect pentru colaboratori; 
• Activ social. 
Pe scurt, competenţele antreprenoriale reprezintă: 

 capacitatea unui individ de a găsi idei și oportunităţi pentru 
activităţi personale; 

 capacitatea de a pune ideile în practică; 
 capacitatea de a fi pregătit pentru provocările din mediul 

economic și social. 
Deci, individul trebuie să aibă deprinderi care se raportează la 

capacitatea de a planifica, organiza, gestiona, conduce, analiza, comunica, 
raporta, evalua precum şi capacitatea de a lucra individual şi/sau în echipă. 

Competenţele antreprenoriale se manifestă, pe de o parte, prin 
atitudinea antreprenorială iar pe de altă parte prin iniţiativă proactivă în 
activităţile economice şi sociale. 

Una dintre cele mai importante competenţe ale unui antreprenor o 
reprezintă competenţa de comunicare. 

Comunicarea antreprenorială, comunicarea managerului, constă în 
acele mesaje transmise de lider pentru toate părţile implicate în afacere, 
respectiv angajaţi, clienţi, furnizori, acţionari etc. 

Cu cât aceste mesaje sunt mai repede transmise, recepţionate şi 
înţelese, comunicarea antreprenorului este mai eficientă. Aceste mesaje 
influenţează viziunea, misiunea şi transformarea firmei. Intenţia mesajului 
este de a construi încredere.  

În concluzie, o comunicare eficientă trebuie să respecte următoarele 
elemente: 

 Importanţa: Mesajele prezintă probleme importante din prezentul si 
viitorul firmei (de exemplu – oameni, performanta, produse, 
servicii). 

 Valori: Mesajele reflectă viziunea, misiunea şi cultura 
organizaţională. 

 Coerenţa: Coerenţa se concretizează în capacitatea receptorului de 
a decodifica, citi şi înţelege mesajul, de a extrage informaţia din el, 
indiferent de natura ei. Mesajul poate fi inteligibil chiar dacă 
informaţia ce o include este falsă sau contradictorie. 
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 Periodicitate: Mesajele apar la o anumita perioadă. 
Comunicarea la nivelul unui antreprenor afectează aproximativ 80% 

din timpul de lucru, prin rolurile ce le îndeplineşte în cadrul firmei: 
 un rol interpersonal (lider); 
 un rol informaţional (purtător de cuvânt); 
 un rol decizional (întreprinzător, negociator). 

Comunicarea antreprenorială este diferită şi în funcţie de modul de 
transmitere și poate fi comunicare directă și comunicare indirectă. 

Comunicarea directă presupune contacte personale nemijlocite şi 
interactive între oameni și poate fi: 

 comunicarea verbală,  
se referă exclusiv la sensul cuvintele transmise; 

 comunicarea para-verbală:  
tonul, vocea, ritmul vorbirii, accentuarea cuvintelor; 

 comunicarea non-verbală, ce deţine aproximativ 70% din mesajele 
ce se transmit şi se primesc într-o conversaţie, permite perceperea 
si reprezentarea realităţii atât vizual, cât si auditiv. 

 Comunicarea indirectă este cea intermediată de mijloace si tehnici 
„secundare” precum:  
scrierea, tipărirea, mesaje electronice pe telefon sau prin email etc. 

În raport cu suportul utilizat, comunicarea indirectă poate fi diferenţiată 
în: 

 Comunicare scrisă şi imprimată 
 (scrisorile, rapoartele, presa scrisa, cartea, afişul etc.); 

 Comunicare înregistrată 
 (filmul, C.D, DVD etc.); 

 Comunicare prin fir  
(telefonul, faxul, email-ul etc.);  

- Comunicarea prin unde hertziene  
- (radioul si televiziunea)   



63  

 
III.3 Întărirea și dezvoltarea de competențe antreprenoriale 

 
 

Ideea oportună de business poate fi materializată numai printr-o 
afacere, întreprinzătorului revenindu-i sarcina să aleagă modul de lansare. 

În general, există trei variante de începere a activităţii de 
antreprenoriat: 

1. deschiderea unei afaceri de la zero, 
2. procurarea unei francize, 
3. cumpărarea unei afaceri existente. 

Deschiderea afacerii de la zero este deseori cea mai preferabilă 
metodă de lansare, iar în cazul unei idei unice de produs sau de serviciu, 
aceasta este unica metodă posibilă pentru întreprinzător. 

În acelaşi timp, această modalitate este cea mai riscantă, deoarece 
totul începe de la zero. Astfel, opţiunea pentru deschiderea unei 
întreprinderi mici trebuie să se bazeze pe o evaluare minuţioasă a 
avantajelor şi dezavantajelor pe care le prezintă modalitatea dată. 

Printre avantajele deschiderii unei noi întreprinderi putem menţiona: 
 Implementarea nelimitată a ideilor proprii. 
 Satisfacţia de a crea o întreprindere de la zero – reuşind, 

întreprinzătorul este satisfăcut şi mândru de rezultatul efortului 
depus. 

 Evitarea transmiterii unei reputaţii îndoielnice a fostului proprietar – 
deschizând o afacere, nu se moştenesc problemele afacerii 
precedente, totul începe de la zero. 

 Posibilitatea de a selecta, a motiva şi a dezvolta independent 
personalul – întreprinzătorul se ocupă independent de personal, 
selectând angajaţi pe care îi consideră potriviţi pentru afacere. 

 Posibilitatea de a crea afacerea pornind de la viziunea proprie. 
 Alegerea amplasamentului afacerii. Ţinând cont de specificul ideii, 

întreprinzătorul alege cel mai adecvat amplasament. 
 Limitele deschiderii unei noi întreprinderi sunt: 
 Costul ridicat pentru lansarea în afaceri, procurarea echipamentului 

etc.  
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 Cheltuielile de timp mari pentru lansarea afacerii.  
Întreprinzătorul are nevoie de timp nu numai pentru îndeplinirea 

formalităţilor legale, dar şi pentru stabilirea relaţiilor cu partenerii de 
afaceri, angajarea personalului, procurarea echipamentului necesar, 
pregătirea spaţiilor etc. Ca urmare, perioada de timp de la luarea deciziei 
de lansare în afaceri şi începerea nemijlocită a activităţii poate fi destul de 
lungă. 

 Alegerea unei afaceri mai puţin potrivite. Evaluarea arăta că ideea 
de afaceri are perspectivă, însă realitatea a demonstrat contrariul, 
produsul sau serviciul propus neavând cererea estimată. 

 Saturaţia pieţei sau existenţa unei concurenţe puternice, care face 
dificilă afirmarea nou-venitului.  

Nici un concurent nu va întâmpina nou-venitul cu braţele deschise. 
Pentru a reuşi, afacerea nou-creată trebuie să fie mai bună, să propună 
produse şi servicii mai calitative. 

 Riscul legat de realizarea unei idei noi. 
 Eforturile personale mari pentru lansarea afacerii. Dacă 

întreprinzătorul decide să deschidă afacerea de la zero, aceasta 
poate alege între o mare diversitate de servicii pe care le-ar putea 
oferi potenţialilor clienţi, sau s-ar putea orienta spre o activitate de 
producţie.  

Esenţial însă în alegerea obiectului de activitate al unei firme, de către 
un antreprenor, se consideră că trebuie să fie: 

 aptitudinile pe care le are, în special în domeniul de activitate al 
firmei; 

 resursele de care dispune; 
 interesul pe care-l manifestă pentru un anumit domeniu; 
 cunoştinţele şi experienţa acumulată într-un anumit domeniu; 
 motivaţia de a realiza ceva anume. 

Sursele pentru o idee bună de afacere sunt multiple. În primul rând 
acestea pot fi identificate pornind de la abilităţile pe care le are 
antreprenorul, de la profesia acestuia, de la cunoştinţele lui profesionale, 
de la interesele şi pasiunile, hobby-urile acestuia.  

Cele mai mari şanse de reuşită există atunci când afacerea este iniţiată 
într-un domeniu în care antreprenorul are deprinderi şi în care îi face 
plăcere să muncească.  
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Pentru a găsi o idee bună de afacere, un viitor antreprenor poate folosi 
următoarele căi pe care le vom detalia în rândurile de mai jos. 

În fundamentarea deciziei de a investi într-un anumit domeniu, este 
bine să se pornească de la pasiuni, interese şi aptitudini. Pornind de la o 
înşiruire a pasiunilor, a intereselor, corelate cu aptitudinile pe care 
potenţialii antreprenorii le au se poate ajunge la câteva idei interesante de 
afaceri.  

De exemplu, dacă o persoană îndrăgeşte foarte mult drumeţiile, poate 
să se gândească la înfiinţarea unei afaceri în domeniul turistic. Se poate 
apela la diverse publicaţii. În foarte multe reviste, ziare, alte publicaţii se 
prezintă numeroase idei de afaceri. Există astfel publicaţii/ site-uri/ reviste 
economice sau de altă natură în care sunt prezentate, cu lux de amănunte, 
informaţii despre paşii de urmat precum şi o estimare a resurselor necesare 
pentru demararea unei afaceri. 

Ideile de succes ale altor persoane. Afirmaţia că o afacere poate avea 
succes doar dacă se bazează pe o idee nouă şi originală este o mare eroare. 
De fapt, cu cât ideea a fost mai puţin încercată şi verificată de alţi 
întreprinzători, cu atât riscul este mai mare. Pentru acesta, se recomandă 
să se realizeze o inventariere a afacerilor apreciate ca având succes, 
urmând să se identifice cele care sunt considerate potrivite profilului 
întreprinzătorului.  Desigur, afacerea ce se dezvoltă nu trebuie să fie 
întocmai cu afacerea din care s-a inspirat întreprinzătorul. Acesta, 
beneficiind de un dezvoltat spirit creativ şi inovativ, va putea să 
îmbunătăţească afacerea din care s-a inspirat. De asemenea, antreprenorul 
poate să identifice oportunităţi noi de afaceri şi să realizeze astfel o 
combinare a două idei de afaceri. 

Identificarea unei nișe în cadrul pieţei. Aceasta înseamnă identificarea 
unor cerinţe din anumite segmente de piaţă care nu sunt satisfăcute în 
prezent de produsele, serviciile oferite de firmele active pe acea piaţă. 
Acest demers nu este deloc unul uşor. Se poate porni de la a identifica 
tendinţele care se manifestă la nivel local şi naţional, apelând la diverse 
buletine de informare (Institutul Naţional pentru Statistică), la presă, la 
emisiunile economice, la ştiri, la ceea ce spun cetăţenii. 

După ce tendinţele au fost identificate se poate încerca identificarea 
nevoii cu care acestea sunt corelate şi astfel, se poate ajunge la una sau 
mai multe idei de afaceri care să satisfacă acea nevoie.  



66  

 De exemplu, dacă se identifică tendinţa de înmulţire a delictelor 
împotriva persoanei, se poate ajunge la identificarea nevoii unei securităţi 
sporite. De la această nevoie se poate ajunge cu uşurinţă la idei de afaceri 
cum ar fi: producerea, importul sau comercializarea de produse pentru 
securitatea locuinţei sau a persoanelor, prestarea unor servicii de asigurare 
a securităţii locuinţei sau persoanei. 

La etapa demarării unei afaceri, o decizie importantă pe care o ia 
întreprinzătorul este alegerea denumirii afacerii, care reprezintă numele de 
firmă şi permite deosebirea unei afaceri de altele.  Antreprenorii începători 
dispun de următoarele opțiuni pentru a alege numele de  
 firmă: 

➢ Numele fondatorului. Condiția de bază în acest caz este 
evitarea combinațiilor stranii, improprii sau cu sonoritate bizară. În afară 
de aceasta, un nume ales pe astfel de criterii va reuși mai greu să creeze 
asocieri cu atributele produsului/ serviciului oferit. Trebuie ținut cont și de 
unele inconveniente legate de o eventuală vânzare a afacerii și schimbare 
a proprietarului. 

➢ Un acronim (de exemplu IBM, ADD, CCC, TNS, ASN-
Construct). Astfel de nume sunt greu de asociat cu o firmă și, prin urmare 
de memorat. Pentru o firmă nouă, folosirea acronimelor trebuie scoasă din 
calcul, deoarece acestea sunt ușor de uitat. Acronimele sunt apanajul 
companiilor mari, bine impregnate în mintea consumatorilor. 

➢ Un nume descriptiv. Numele explică ce face firma sau cum o 
face, de exemplu Marketing consulting & Research. 

➢ Un nume — cuvânt sonor din alt domeniu. Ideea constă în a 
găsi un nume frumos și neutilizat de alte firme, de exemplu „Busuioc”, 
„Maximum”, „Bomba”. Deoarece numele nu are nimic comun cu activitatea 
firmelor în cauză, sunt necesare eforturi importante de marketing pentru a 
crea asociațiile respective în conștiința consumatorilor. 

➢ Un nume abstract nou-creat. Numele este creat fie prin 
însumarea silabelor din alte 2-3 cuvinte — așa-numitele nume 
semiasociative (de exemplu Microsoft, Carmez — carne-mezeluri), sau prin 
inventarea unui nou cuvânt (spre exemplu Kodak, Toyota). 

Un antreprenor este în primul rând un om cu o serie de atribute şi 
calităţi dar şi cu posibilitatea de dezvoltare personală continuă. 
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Viziune. Prima şi poate cea mai importantă calitate a unui 
antreprenor este aceea de a fi vizionar. Este important de precizat că un 
antreprenor vizionar nu este însa un magician cu un glob de cristal care să 
aibă „viziuni” despre orice: în general, viziunea lui este focalizată pe planul 
său de afaceri şi pe activitatea pe care o desfăşoară.  

În antreprenoriat viziunea este mai degrabă capacitatea de a vedea 
lucrurile puţin înaintea celorlalţi. Un antreprenor de mare succes este cel 
care nu este neapărat inteligent în înţelegerea standard a cuvântului, şi nici 
cel care a avut cele mai bune note la şcoală, ci acela care are un nivel cât 
mai ridicat de inteligenta emoţională, pentru că acela va fi cel mai potrivit 
lider, deci va putea conduce mai bine echipă sa cãtre succesul de business. 
 Cunoaşterea domeniului de activitate. Să începi o afacere într-un 
domeniu pe care nu îl cunoşti deloc ar fi un adevărat paradox (de fapt, ar 
fi chiar o prostie!). Încearcă să alegi un domeniu în care să ai o minimă 
experienta dobândită fie prin activitatea profesională desfăşurată până în 
prezent, printr-un job part-time, fie mãcar printr-un internship sau activităţi 
voluntare. 
 Perseverenţă şi determinare. În special la început de drum, atunci 
când obstacolele sunt mai mari, greşelile sunt mai frecvente (din cauza 
lipsei de experienţă), iar tentaţia de a renunţa este uneori uriaşă (mai ales 
că nici miza nu pare foarte importantă, dacă este vorba de un start-up tipic, 
care se dezvolta organic). Nu renunţaţi decât atunci când puteţi spune, cu 
maximã sinceritate, că aţi făcut „tot ce se putea face”. 

Evident, determinare nu înseamnă însa că nu trebuie să ascultaţi 
nimic din ceea ce vă spun ceilalţi, colaboratorii, consultanţii sau investitorii. 
Determinare înseamnă să mergeţi mai departe către îndeplinirea 
obiectivelor companiei folosind cele mai potrivite metode. 

Charisma şi persuasiune. Un antreprenor carismatic este acela care 
te captivează atunci când îţi vorbeşte despre afacerea lui, pentru că pune 
pasiune, pentru că ştie despre ce vorbeşte, pentru că are viziune. În ceea 
ce priveşte persuasiunea, aici lucrurile sunt mai simple: antreprenorii cei 
mai buni reuşesc să îi convingã pe cei din jur (angajaţi, parteneri), prin 
forţa persuasiunii, ca afacerea lor este o afacere de succes şi că merită 
eforturile şi suportul lor. 

Responsabilitate: antreprenorii sunt oameni care trebuie sã dea 
dovadã de foarte multã responsabilitate. Spre deosebire de cei care nu sunt  
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antreprenori, aceştia sunt răspunzători nu doar faţă de propria lor 
persoană şi de familia lor, ci şi faţă de toţi cei implicaţi, direct sau indirect, 
în afacerea pe care un antreprenor o dezvolta. 
 Decision-maker (să fie o persoană care ia decizii rapid şi eficient); 
poate cel mai important lucru pe care îl face un antreprenor zi de zi este 
să ia rapid deciziile cele mai potrivite. Sunt oameni care aşteaptă aceste 
decizii, atât cei de la vânzãri, cât şi cei de la achiziţii, de la financiar, de la 
producţie. 
 Problem-solver. Una dintre definiţiile antreprenorului este „acea 
persoană care se uita la o problemă şi o vede că pe o oportunitate, iar apoi 
acţionează asupra sa”. Niciodată, un bun antreprenor nu vine să prezinte 
probleme, ci soluţii. El nu foloseşte expresia „avem o problemă”, ci mai 
întotdeauna spune „cred că putem găsi o soluţie” sau „avem o soluţie” sau 
chiar „iată o oportunitate”.   
 Gândire pozitivã. În activitatea antreprenorială chiar nu au ce cauta 
pesimiştii, negativiştii, nihiliştii sau orice asemenea specii umane care au o 
gândire negativă. Dacă nu poþi gândi pozitiv, nu poţi fi un bun antreprenor. 
Este o regulă de bază, iar dacă un om cu o personalitate negativistă sau 
pesimistă este interesat să devină antreprenor, este bine „să lase la uşa”, 
aceste caracteristici şi să îmbrăţişeze de la bun început una dintre cele mai 
importante calităţi antreprenoriale, aceea a unei gândiri positive. 
 Pasiune pentru propria afacere. Orice antreprenor valoros este 
PASIONAT de ceea ce face în activitatea sa zilnică! 
 Etică. Un antreprenor valoros nu încalcã niciodatã principiile etice în 
afaceri sau în viaţa personală. 
 Încredere în oameni. Nu poți realiza o construcție antreprenorială 
durabilă şi scalabila fără a te baza pe un concept foarte simplu şi clar, numit 
„delegare”. Dacă vrei ca businessul tău să crească peste nivelul la care l-ai 
putea dezvolta tu, de unul singur, trebuie să începi să delegi tot felul de 
activităţi şi decizii importante, cu impact în rezultatele afacerii. Iar ca să 
poți delega, trebuie să poţi avea încredere în oameni.  
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IV.1. Contextul european și național dezvoltare a educației 
antreprenoriale 

 
Dacă ar fi să analizăm contextual european și cel național de dezvoltare 

a educației antreprenoriale, trebuie să menționăm că la nivel european se 
emit o serie de legi și acte normative care susțin și stimulează dezvoltarea 
antreprenoriatului. Prin intermediul Planului 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 „antreprenoriatul este un vector 
esenţial al creşterii economice şi al creării de locuri de muncă: acesta 
creează noi întreprinderi şi locuri de muncă, deschide noi pieţe şi stimulează 
noi aptitudini şi capacităţi” [3, p.18]. 

În acest context, trebuie să menționăm că, conform datelor statistice, 
în Europa peste 23% din populație susţin că au participat la cel puţin un 
curs de antreprenoriat [4]. Cercetările efectuate la acest nivel evidențiază 
că educaţia antreprenorială nu trebuie confundată cu studiile economice 
care se referă la afaceri, deoarece obiectivele educaţiei antreprenoriale 
sunt: promovarea creativităţii, inovării şi a activităţiilor practice de afaceri 
independente/colective [4, p.62]. Stimularea antreprenorialului în rândul 
tinerilor aduce multiple beneficii – atât economice, cât şi sociale: reducerea 
şomajului, promovarea incluziunii sociale, stimularea inovării, creşterea 
încrederii în sine, satisfacţie morală etc. 

În ce priveşte nivelul național, menţionăm că în Republica 
Romaniamediul antreprenorial este în proces de dezvoltare, de stimulare și 
atragere a tinerilor în amplificarea acestui proces. Conform Codului 
Educației al „idealul educaţional al şcolii din Romania constă în formarea 
personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă 
nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare 
pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă 
pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale 
asumate” [5]. Iar conform art.11 din acelaşi Cod, educaţia în Romania 
urmăreşte formarea următoarelor competenţe-cheie: a) de comunicare în 
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 limba română; b) de comunicare în limba maternă; c) de comunicare în 
limbi străine; d) în matematică, ştiinţe şi tehnologie; e) digitale; f) de a 
învăţa să înveţi; g) sociale şi civice; h) antreprenoriale şi spirit de iniţiativă; 
i) de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale [5]. Prin 
urmare, printre competențele formate în rândul elevilor, studenților din 
Romania sunt formate și competențe antreprenoriale, acestea fiind 
susținute sub aspect legislativ. 

Cele mai relevante inițiative sunt prezentate în proiectele menționate 
și considerăm utilă adaptarea acestora la contextul economic al Romaniei 
pentru a dezvolta o metodologie unică la nivel de țară în educația 
antreprenorială. Este de remarcat că punerea în aplicare a proiectelor de 
dezvoltare a creativității, inovării, culturii inovatoare, a mediului de afaceri 
inovator va cont ribui la dezvoltarea educației antreprenoriale și va conduce 
la formarea și dezvoltarea unei națiuni prospere. Printre documentele și 
politicile care sprijină dezvoltarea educației antreprenoriale în Romaniase 
numără Codul Educației; la nivel european – Planul de Acțiune 
„Antreprenoriat 2020”, Inițiativa „Educație globală", Strategia „Europa 
2020”, privind relansarea spiritului antreprenorial în Europa. În alte țări ale 
lumii există legi care susțin dezvoltarea educației antreprenoriale. Inițiativa 
„Educație globală" urmărește consolidarea cunoștințelor și a bunelor 
practici existente în domeniul educației antreprenoriale în jurul a trei 
domenii care acoperă procesul de învățare al unei persoane: 1) tinerii (cu 
accent pe tinerii dezavantajați); 2) învățământul superior (axat pe o 
creștere puternică a spiritului antreprenorial) și 3) incluziunea socială (cu 
accent pe comunitățile marginalizate). Aceasta a fost prima ocazie în care 
educația antreprenorială a fost luată în considerare într-o manieră atât de 
cuprinzătoare [1]. Recomandări în domeniul dezvoltării spiritului 
antreprenorial și a competențelor digitale Pentru dezvoltarea culturii și 
spiritului antreprenorial în Romania, trebuie luate măsuri concrete privind 
stimularea educației antreprenoriale în rândul tinerilor, elevilor și 
studenților, precum și în rândul profesorilor. 

Pentru a dezvolta o societate cu o economie durabilă și prosperă, 
trebuie să investim în dezvoltarea culturii antreprenoriale și a educației 
antreprenoriale atât la nivel macroeconomic, cât și la nivel microeconomic. 
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În acest sens, este necesar să se atingă următoarele obiective: 
 elaborarea metodologiei de dezvoltare și stimulare a educației 

antreprenoriale; 
 dezvoltarea competențelor necesare în rândul tinerilor și 

profesorilor, pentru a implanta necesitatea formării unei culturi 
antreprenoriale; 

 corelarea aspectelor teoretice și practice cu scopul  de  a  îmbunătăți  
efectele obținute; 

 dezvoltarea abilităților digitale; 
 implementarea tehnologiilor informaționale în educația 

antreprenorială.  
Experiența universităților europene în educația antreprenorială, cultura 

antreprenorială joacă un rol important ca stimul pentru activitatea 
antreprenorială. Din acest punct de vedere, România are în prezent un 
capital social ridicat, iar antreprenoriatul, de rând cu antreprenorii, este 
apreciat în societate. 

Trebuie să ținem cont de faptul că datele statistice indică faptul că 23% 
din români susțin că au participat la cel puțin un curs de antreprenoriat. 
Dacă ar trebui să interpretăm aceste date, trebuie remarcat faptul că 
această cifră nu este una încurajatoare, deoarece dacă vrem să avem o 
țară dezvoltată, cu o economie în creștere, trebuie să ne concentrăm pe 
dezvoltarea educației antreprenoriale. Prin urmare, nevoia de a dezvolta 
idei inovatoare prin susținerea educației antreprenoriale este o necesitate 
a secolului XXI. 

Pentru a cerceta educația antreprenorială în cadrul Universității 
“Dunărea de Jos” din Galați, am considerat util să analizăm toate facultățile 
unde se predă antreprenoriatul. În consecință, din documentația 
Universității, putem menționa că cursul de antreprenoriat este predat atât 
la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, cât și la Facultatea 
de Drept. Trebuie să subliniem, de asemenea, că acest curs se găsește în 
programele de studii, atât la nivel de licență, cât și de masterat. Este demn 
de remarcat şi faptul că la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați există 
chiar o specializare la Ciclul Master, intitulată Antreprenoriatul, unde 
studenții sunt învățați să inițieze o afacere, să dobândească abilitățile și 
competențele necesare și să formeze o gândire antreprenorială. Pentru a 
dezvolta educația antreprenorială, în cadrul Universității “Dunărea de Jos”  
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din Galați a fost creat Centrul de formare continuă și antreprenorială, care 
satisface cerințele pieței muncii, concentrându-se în special pe domeniul 
economic și pe tehnologia informației. 

Acest Centru dorește să fie o punte între licee, universități și sectorul 
privat de afaceri, oferind astfel un flux informativ și permanent de instruire, 
actualizat și cu cerințe tot mai dinamice. Cursurile și certificările IT oferite 
sunt de nivel internațional (Microsoft, ECDL), certificând nivelul de 
cunoștințe, competențe și nivelul profesional al beneficiarilor. Existența 
acestui Centru îi ajută preponderent pe studenți și pe cei care doresc să fie 
instruiți în domeniul IT, precum și în domeniul antreprenoriatului pentru a 
asigura inserția lor pe piața muncii. Prin competențele dobândite, acest 
Centru îi ajută pe tineri să devină mai creativi, să înțeleagă adevăratele 
valori ale unui antreprenor. Un alt Centru care ajută tinerii în formarea 
competențelor profesionale este Centrul de Dezvoltare Personală și 
Instruire Profesională. 

Acest Centru ajută personalul Universității “Dunărea de Jos” din Galați 
și studenții să se dezvolte, învățând competențele necesare pentru piața 
muncii, combinând viața personală cu cea profesională. Mai mult, Centrul 
își organizează activitățile sub formă de seminarii, cursuri de formare, la 
sfârșitul cărora se eliberează diplome și certificate. 

În consecință, pe baza documentației Universității “Dunărea de Jos” din 
Galați în domeniul educației antreprenoriale, trebuie de menționat că în 
cadrul acestei instituții sunt implementate proiecte și activități de susținere 
a dezvoltării antreprenorilor, cum ar fi: Cel mai bun plan de afaceri, 
Săptămâna antreprenoriatului etc. Disciplina Antreprenoriat are un 
pronunţat caracter aplicativ şi presupune accentuarea dimensiunii acţionale 
în formarea personalităţii studentului. Curriculumul la această disciplină 
este centrat pe student şi adoptă o abordare practică de „învăţare prin 
acţiune”, introduce o serie de metode şi tehnici de învăţare care stimulează 
implicarea activă a studentului în procesul educaţional şi asumarea 
responsabilităţii pentru propria formare. 

Metodologia aplicată schimbă accentul în procesul de instruire de la 
profesor spre student. Profesorul devine organizator, facilitator şi 
coordonator al experienţei de învăţare relevante pentru studenți, realizând, 
în acest mod, legătura directă între ce se învaţă şi de ce se învaţă. În aceste 
condiţii, subiectul autentic al instruirii va fi studentul şi, în consecinţă,  
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strategia didactică va fi proiectată în acest sens. În proiectarea didactică 
de lungă şi scurtă durată profesorul se va ghida de Curriculum, atât la 
compartimentul competenţe, cât şi la conţinuturi recomandate. 
Structurarea pe unităţi de învăţare a competenţelor specifice şi a finalităţilor 
modulare asociate acestora se va realiza la discreţia cadrului didactic, care 
are obligaţia de a forma la studenți toate competenţele specifice prevăzute 
de Curriculum până la finele perioadei de învăţare. În corespundere cu 
cerinţele didactice, profesorii vor planifica ore de sinteză şi evaluare, 
precum şi activităţi practice în funcţie de condiţiile existente în instituţia 
respectivă de învăţământ şi de materialele disponibile. Noul model de 
proiectare este centrat pe unitatea de învăţare – structură didactică 
deschisă şi flexibilă, unitară din punct de vedere tematic, care se 
desfăşoară într-o perioadă anumită de timp, are drept scop formarea 
competenţelor specifice, a finalităţilor modulare şi se finalizează prin 
evaluare.  

În acest caz, procesul didactic se focalizează pe formarea competențelor 
specifice disciplinei. Pentru aceasta, activitatea didactică trebuie să 
pornească de la valorificarea oportunităţilor; transpunerea unei idei în 
practică; curajul de a se confrunta cu problemele şi capacitatea de a le 
soluţiona; acceptarea implicaţiilor propriilor alegeri; perceperea activităţilor 
independente drept o alegere profesională valoroasă; gestionarea 
responsabilă a resurselor şi a banilor; înţelegerea modului în care 
organizaţiile funcţionează în societate. Educaţia centrată pe experienţă este 
esenţială pentru promovarea spiritului antreprenorial şi formarea 
competenței antreprenoriale. 

Rezultate deosebit de bune se obțin în cadrul Universității “Dunărea de 
Jos” din Galați, deoarece se lucrează în grupuri mici, se aplică tehnici 
interactive, cum ar fi: Mozaic, STAD – metoda învăţării în grupuri mici, TGT 
– metoda turnirului între echipe, simulările computerizate şi jocurile de 
afaceri, Harta cognitivă sau Harta conceptuală, Matricele, Lanţurile 
cognitive, Fishbone maps (scheletul de peşte), Diagrama cauză-efect, 
Pânza de păianjen, Brainstorming, metoda Pălăriilor gânditoare, Masa 
rotundă, Interviul de grup, Studiul de caz, Incidentul critic, Phillips 6/6, 
Tehnica 6/3/5, Controversa creativă, Fishbowl (tehnica acvariului), Patru 
colţuri, Metoda Frisco, Sinectica, Metoda Delphi, Portofoliul individual şi de 
grup, Firme de exerciţiu create de studenți, vizitarea întreprinderilor,  
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stagiile de practică și altele, care vor contribui la formarea 
competenţelor specifice disciplinei Antreprenoriat. 

Exercițiile practice la această disciplină includ constituirea şi 
administrarea firmelor pe care le simulează studenții şi sunt suficient de 
răspândite în şcolile profesionale din spaţiul est-european. De aseemenea, 
studenții merg la întrepridneri cu care Universitatea “Dunărea de Jos” din 
Galați are parteneriat și vizitează procesul de producție, de prestare a 
serviciilor în cadrul acestor întreprinderi și deci învață abilități practice. 

Cei mai buni studneți (3 din fiecare grupă) sunt selectați pentru a face 
practica în cadrul acestor întreprinderi. O altă oportunitate oferită de către 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați studenților săi, în vederea 
dezvoltării educației antreprenoriale, este parteneriatul pe care îl are 
Universitatea cu mediul de afaceri. Astfel, Curriculumul la acest curs este 
eleborat în funcție de cerințele mediului de afaceri, adică competențele care 
sunt formate studenților odată cu parcurgerea cursului sunt adaptate în 
funcție de necesitățile mediului de afaceri. 

Printre întreprinderile partenere ale Universității “Dunărea de Jos” 
din Galați sunt: Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est, Telecom, 
companii din mediul de afaceri din Iași, Camera de Comerț din Iași, 
companii de audit. Studenților care urmează cursul de Antreprenoriat în 
cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați li se formează competențele 
necesare: atât cele de operare cu conceptele-cheie teoretice ale gestiunii 
afacerilor, cât și competențe de gândire critică, digitale, care sunt extrem 
de necesare viitorilor antreprenori. 

Din aceste considerente, studenților, prin intermediul ideilor 
inovative, prin intermediul atmosferei create, prin metodele de predare 
care sunt centrate pe student li se formează competențe specifice, 
profesionale, transversale care îi vor ajuta la gestiunea unei afaceri și le va 
mări posibilitatea de inserție pe piața muncii. 

Rezultatele procesului educațion de la acest curs pe care le obțin 
studenții sunt axate pe competențele practice care deja sunt formate 
studenților în cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați, precum și pe:  

– competențe antreprenoriale și spirit de inițiativă;  
– competențe dgitale; 
– competențe de gândire critică; 
– competențe sociale și civice;   
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– competențe de conștientizare a valorilor antreprenoriale. 
După finalizarea acestui curs studenții au posibilitatea de a-și lansa 

propria afacere, de a depune planul de afaceri la consursul planurilor de 
afaceri, de a se insera mai ușor pe piața muncii. Astfel, prin intermediul 
metodelor de predare interactive utilizate de către profesor, studenții sunt 
capabili să gestioneze o afacere, să lanseze idei de afaceri și să devină 
viitori antreprenori. 

Datorită competențelor practice formate în urma vizitelor la 
întreprinderi, în urma analizei studiilor de caz, în urma colaborării cu mediul 
de afaceri, studenții merg la practică în cadrul întreprinderilor și tot mai 
mult aplică în practică competențele lor și își formează altele noi. 

Al doilea obiect de cercetare este Universitatea din Strasbourg, 
Franța. Această Universitate a fost înființată în secolul al XVI-lea de 
Johannes Sturm, un savant protestant. Sturm a creat un gimnaziu 
protestant în 1538, cu mandatul de diseminare a cunoașterii, una dintre 
valorile fundamentale ale umanismului. De-a lungul anilor, Gimnaziul a 
evoluat treptat într-o Academie și o Universitate înainte de a deveni în cele 
din urmă Universitatea Regală, în 1631. Astăzi, Universitatea din 
Strasbourg oferă educație inițială și continuă într-o gamă largă de domenii 
academice și este o entitate internațională în cercetarea ştiinţifică. 

Facultatea de Economie și Management este una dintre cele mai 
mari instituții academice franceze de predare și cercetare în acest domeniu. 
Oferă o educație de înaltă calitate în următoarele domenii de studiu: analiză 
economică, economie de inovare, econometrie, managementul 
companiilor, producție, management, logistică, calitate, management 
internațional, finanțe. Integrarea absolvenților pe piața forței de muncă 
depinde de domeniul ales și de capacitatea Universității de a ajuta studenții 
să urmeze stagii. Majoritatea unităților de învățământ superior sunt 
teoretice, însă la nivel de master există posibilitatea de a alege între Master 
Professionnel și Master Recherche. 

Masterul profesional permite o mai bună practică a cunoștințelor 
teoretice, prin urmare – mai multe șanse de a fi angajat după finalizarea 
acestuia. Multe programe de studii oferă studii prin alternanță (studii 
duale), ceea ce înseamnă că studentul va lucra cu o companie sau o 
organizație pe parcursul studiilor.  
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Concluzii și recomandări  

În rezultatul cercetărilor efectuate în domeniul practicilor eficiente 
de predare și învățare în mai multe colegii și universități din străinătate, 
putem sublinia faptul că multe practici internaționale utile sunt aplicate 
pentru a dezvolta educația antreprenorială. 

Din cercetarea noastră putem afirma că practicile antreprenoriale în 
Europa și în SUA sunt întotdeauna diversificate și îmbunătățite pentru a 
crea și dezvolta o cultură antreprenorială. Considerent din care Romania ar 
trebui să aplice metodologiile cele mai optime în instituțiile de învățământ, 
universități, colegii și școli profesionale, astfel încât elevii, studenții și 
profesorii să poată beneficia de aceste oportunități.  

Subliniem şi faptul că, pentru a dezvolta cultura antreprenorială și 
educația antreprenorială, universitățile din Romania ar putea aplica 
următoarele măsuri cu intenția de a-și spori eficiența: 

 Crearea de parteneriate cu sectorul de afaceri – atunci când își 
dezvoltă, aprobă programele, universitățile din Romania ar trebui să 
se consulte cu mediul de afaceri. Prin aplicarea acestei măsuri, 
studenţii se vor încadra ușor pe piața muncii. Întreprinderile, la 
rândul lor, vor câștiga specialiști calificați și competenți care vor 
putea face față cerințelor. 

 Selectarea celor mai buni studenți din universitățile din Romania 
pentru a efectua stagiul în întreprinderile selectate. Prin urmare, 
întreprinderile vor primi stagiari calificați și competenți, iar studenții 
vor avea posibilitatea să obțină un viitor loc de muncă în cadrul 
acestor întreprinderi după terminarea studiilor. 

 Organizarea concursului „Cel mai bun plan de afaceri”. La acest 
concurs pot participa şi studenții de la specialitățile non-economice. 
Astfel, studenții vor avea ocazia să-și susțină ideea de afaceri și să 
câștige experiență. 

 Crearea unui centru de antreprenoriat în rândul studenților. Un astfel 
de centru va contribui la generarea de idei noi de afaceri, la 
soluționarea anumitor probleme în afaceri – un centru de studenți 
în care ei pot învăța noi viziuni în acest domeniu și pot participa la 
cursuri, seminarii.  
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 Cooperarea cu absolvenții universității – crearea Asociației 

Absolvenților Universităților, în cadrul căreia absolvenții vor putea să 
colaboreze cu universitatea și să contribuie la îmbunătățirea 
performanței instituției. 

În consecință, absolvenții ar putea fi invitați la cursuri de masterat, 
adică la cursuri practice de gestiune a afacerilor. Astfel, studenții care sunt 
deja angajați ar putea să-i învețe pe studenții actuali anumite abilități 
practice și valoroase de avansare în carieră. 
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IV.2. Identificarea şi formarea de competenţe socio-emoţionale 

pentru studenţi 
 

Competențele sociale și emoționale sunt abilitățile sociale, emoționale, 
cunoștințele, atitudinile și dispozițiile necesare pentru stabilirea obiectivelor, 
gestionarea comportamentului, construirea de relații și procesarea și amintirea 
informațiilor în cadrul unor setări care pot alimenta în mod intenționat aceste 
competențe. Competențele SE includ procese emoționale precum reglarea 
emoțiilor și afișarea empatiei; abilități interumane, cum ar fi competența socială 
și luarea perspectivei sociale; și reglarea cognitivă, inclusiv flexibilitatea 
cognitivă sau mentală. Dar competențele SE pot include, de asemenea, 
competența și înțelegerea interculturală, conectivitatea cu ceilalți și socială 
responsabilitate. După cum reiese din concluziile acestui proiect, există o 
multitudine de conceptualizări (și denumiri) ale competențelor SE. 

Potrivit lui Miles și Huberman (1994), „[Un] cadru conceptual explică fie 
grafic, fie într-o formă narativă, principalele lucruri care trebuie studiate - 
factorii cheie, constructele sau variabilele - și relațiile presupuse între ele. 

Cadrele pot fi rudimentare sau elaborate, orientate spre teorie sau 
comune, descriptive sau cauzale (p. 278)”  

Cadrele de dezvoltare pot contribui la construirea unui limbaj comun 
pentru coordonarea eforturilor de cercetare și practică, identificând și 
organizând competențele individuale și contextuale care modelează 
dezvoltarea umană, atât în perioadele de dezvoltare, cât și în perioadele de 
dezvoltare. Important, aceste competențe sunt maleabile și măsurabile. 
Cadrele pot face lumină asupra tiparelor și secvențelor de competențe care îi 
ajută pe tineri să prospere. Aceste cadre ne pot ajuta, de asemenea, să 
identificăm țintele de intervenție și indicatorii măsurabili ai schimbării. 

Importanța competențelor SE în dezvoltarea copiilor și tinerilor a 
determinat o multitudine de cadre care identifică, definesc și descriu cele mai 
importante competențe. Aceste cadre, individual și colectiv, pot ajuta la 
organizarea, comunicarea și modelarea practicii și comportamentului. Aceste 
cadre tind să identifice un set de competențe care oferă o bază critică pentru 
o dezvoltare sănătoasă și permit tinerilor să se angajeze cu ceilalți și cu mediile 
lor; rezista la stres; să devină sănătos mental, emoțional și academic; și să 
reușească în muncă și viață.   
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Autorul Blyth și colegii săi au explicat recent că un cadru de competențe 

SE cuprinde „modalități de organizare și denumire a competențelor social-
emoționale pentru a comunica și a susține eforturile de a înțelege, construi sau 
îmbunătăți astfel de cunoștințe, abilități și atitudini” 

Cadrele pot ajuta la modelarea modului în care comunitățile abordează 
dezvoltarea tinerilor. În scopul acestui proiect, definim în general un cadru de 
competențe SE ca unul care aranjează setul de abilități, cunoștințe, atitudini și 
dispoziții care îi ajută pe copii și tineri să navigheze în lumea lor socială și fizică. 

Următoarele abilități cheie au apărut dintr-o revizuire sistematică a 
literaturii: 

• Autocontrol 
• Auto-concept pozitiv 
• Abilități de gândire de ordin superior 
• Abilitati sociale 
• Comunicare 
• Orientarea spre obiectiv 
• Empatie 

Pe baza constatărilor și provocărilor, autorii au făcut un set de 
recomandări: 

 Ar trebui dezvoltată o evaluare a competențelor ușoare care este 
concepută special pentru utilizarea programului și este adecvată 
grupelor de vârstă de interes. 

 Instrumentele ar trebui să măsoare abilitățile transversale cheie și ar 
trebui să utilizeze o terminologie comună. 

 Instrumentul trebuie să fie scurt și ușor de administrat și adecvat din 
punct de vedere cultural. 

 Măsurile ar trebui să includă mai multe metode (de exemplu, însoțirea 
baremelor de auto-raportare cu o metodă de raportare a observatorilor, 
cum ar fi liste de verificare a programului și/sau sarcini de performanță, 
sau un raport al personalului programului). 

 Elementele ar trebui să măsoare frecvența comportamentelor pe care 
tinerii, precum și părțile mai „obiective” le pot raporta. 

 Măsurile ar trebui elaborate și testate în mai multe contexte 
internaționale ale programului.  
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    Tipurile de cadre și competențe reprezentate variază atât în interiorul, cât 
și între domeniile de studiu. Am identificat și codificat caracteristicile cheie ale 
cadrelor generale (de exemplu, domeniul de aplicare, considerarea culturii) 
pentru a examina dimensiunile pe care variază cadrele, inclusiv în domenii 
similare de studiu.  

În acest capitol, identificăm tiparele din domeniile de studiu și o selecție de 
cadre care reprezintă aceste tipare. De asemenea, identificăm similitudini între 
domenii de studiu. Oferim exemple de cadre specifice care exemplifică 
conexiunile dintre cadre atât în cadrul, cât și între discipline, pentru a surprinde 
peisajul cadrelor de competență SE existente. 

     Cadrul Five Cs of Positive Youth Development este un model bazat pe 
cercetare, cu aplicații conceptuale și de măsurare pentru programele de după 
școală caracterizează dezvoltarea tinerilor de-a lungul domeniilor sociale, 
psihologice și comportamentale de competență, încredere, conexiune, caracter 
și grijă/compasiune. 
      Cadrul Five Cs echilibrează atributele auto-relevante, cum ar fi standardele 
personale ridicate (de exemplu, caracterul) și viziunile de sine pozitive (de 
exemplu, încrederea) cu atenție și preocupare pentru ceilalți (de exemplu, 
conexiune, grijă / compasiune). 
     Cadrul de competențe Achieve-Connect-Thrive (ACT), care a fost adoptat 
de unele programe post-școlare, are o abordare similară (Boston After School 
& Beyond, 2017). Cadrul ACT subliniază forța motrice a indivizilor în propria lor 
dezvoltare, incluzând înflorirea sau ajutându-vă să obțineți succesul, ca abilitate 
cheie. De asemenea, subliniază realizarea (de exemplu, abilități 
organizaționale) și conectarea (de exemplu, abilități de relaționare). 
     Modelul activelor de dezvoltare pentru adolescenți împarte accentul pe 
cadrul de competențe ACT asupra activelor interne (de exemplu, angajamentul 
față de învățare) și, de asemenea, detaliază un set de active externe (de 
exemplu, sprijinul familiei). 
       Modelul Definiție și selecție a competențelor cheie descrie un cadru pentru 
competențele cheie din țările OECD cu trei domenii largi, inclusiv utilizarea 
instrumentelor în mod interactiv (de exemplu, limba), acționarea autonomă și 
interacțiunea între grupuri eterogene. În întreaga zonă PYD, temele emergente 
ale autonomiei personale și care contribuie la o comunitate se potrivesc cu 
atenția noastră asupra adolescenței timpurii și târzii. 
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       Dezvoltarea competențelor la nivel școlar. S-au identificat 33 de cadre 
bazate pe domeniul dezvoltării competențelor școlare, cu accent pe K-12 și 
studenți. Aceste cadre se concentrează pe competențele SE relevante pentru 
învățare, realizare și dezvoltare personală. Aceste cadre au mai multe scopuri, 
inclusiv stabilirea și măsurarea competențelor fundamentale de SE în rândul 
elevilor, precum în cadrul de măsurare a abilităților sociale și emoționale ale 
elevilor din școala elementară sau detalierea competențelor pe care profesorii 
le pot cultiva prin tehnici de instruire, cum ar fi în cadrul de abilități de învățare 
social-emoțională și cadru de predare cultural receptiv. 
    O temă cheie în aceste cadre este importanța comportamentelor de 
autoreglare și stabilire a obiectivelor în învățare. În afară de competențele 
legate de realizări, alte competențe cheie se referă la abilitățile elevilor de a 
înțelege alte persoane și lumea din jur (Organizația Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură [UNESCO], 2015). În ansamblu, aceste cadre 
reunesc competențe care sunt esențiale pentru capacitățile elevilor de a învăța 
pe tot parcursul vieții și de a contribui la membrii societății. 
      Modelul celor cinci categorii de factori non-cognitivi de Farrington și colegii 
săi (2012) prezintă factori non-cognitivi cu relații cu realizări care întruchipează 
aceste teme. Acest model descrie căile de la comportamente academice (de 
exemplu, organizarea materialelor), perseverența academică (de exemplu, 
autocontrol), mentalități academice (de exemplu, mentalitate de creștere), 
strategii de învățare (de exemplu, învățare autoreglată) și abilități sociale (de 
ex. cooperare) la performanță academică. Un alt exemplu, cadrul de construcție 
pentru învățare, include competențe precum autodirecția, autoreglarea și 
tenacitatea academică. 
    S-a găsit un subset de trei cadre în domeniul dezvoltării competențelor 
școlare care se concentrează pe învățarea mai profundă. Accentul 
competențelor de învățare mai profunde este stăpânirea conținutului academic 
de bază și stăpânirea locurilor de muncă. Ne așteptăm ca zona învățării mai 
profunde să se extindă pentru a reflecta interesul crescând pentru acest 
subiect. Cadrul de învățare mai profundă și abilitățile secolului XXI surprinde 
un interes tot mai mare în rândul educatorilor în ceea ce privește abilitățile 
cognitive, sociale și intrapersonale (de exemplu, deschidere intelectuală, etică 
a muncii, autoevaluare de bază pozitivă) care îi ajută pe tineri să reușească în 
slujbele secolului 21 și în viața civică.  
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Psihologie 
    S-au identificat 11 cadre în domeniul psihologiei. Această zonă include 
subzone precum psihologia pozitivă, psihologia dezvoltării, inteligența 
emoțională, mentalitățile și personalitatea. Aceste cadre tind să se concentreze 
asupra avansării teoriei și cercetării despre competențe socio-emoţionale. 
      Un exemplu de cadru care demonstrează un accent pe avansarea teoriei și 
cercetării, modelul celor patru ramuri ale inteligenței emoționale, oferă o 
taxonomie a competențelor care intră sub structura mai largă a inteligenței 
emoționale. Aceste patru competențe cheie care definesc construcția mai largă 
a inteligenței emoționale includ gestionarea emoției, înțelegerea emoțiilor, 
facilitarea gândirii cu emoție și percepția emoției. Modelul celor patru ramuri 
ale inteligenței emoționale este un prim exemplu de cadru care are un domeniu 
îngust, mai degrabă decât un cuprinzător, prin faptul că dezvoltă competențe 
într-o anumită zonă de dezvoltare (adică, inteligența emoțională în acest 
exemplu). 
      Cadrul de practici educaționale pozitive din zona psihologiei pozitive 
combină competențele SE găsite în cadrul școlilor de dezvoltare a 
competențelor (de exemplu, valori prosociale, abilități sociale, alfabetizare 
emoțională) cu competențe de promovare a rezilienței  Un model teoretic din 
psihologie numit Teoriile implicite ale atributelor umane introduce ideea de a 
avea puncte de vedere maleabile sau fixe despre trăsăturile și abilitățile proprii 
și ale altor persoane; vederile maleabile îi ajută pe copii să interpreteze 
eșecurile personale sau „Eșecuri” atât ca temporare cât și ca oportunități de 
învățare. Copiii care au o perspectivă maleabilă sau o „mentalitate de creștere” 
cred că își pot dezvolta abilitățile în mediul academic și în alte domenii prin 
muncă grea. Această mentalitate favorizează persistența în atingerea 
obiectivelor provocatoare și s-a dovedit a fi foarte adaptabilă în contextele 
școlare. Drept urmare, competența „mentalității de creștere” a fost încorporată 
în mai multe cadre din domenii de studiu conexe, cum ar fi ca cadrul de 
construcție pentru învățare în domeniul dezvoltării competențelor la nivel școlar 
și cadrul de caracter de laborator în educația de caractere. 

Dezvoltarea forței de muncă 
      Literatura privind dezvoltarea forței de muncă este relevantă în special 
pentru grupul de vârstă focal. S-au localizat 18 cadre în această zonă. Scopul 
principal al acestor cadre este de a documenta abilitățile, adesea denumite 
abilități din secolul 21 sau abilități ușoare, care sunt de dorit pentru angajatori 
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 sau predictive ale performanței la locul de muncă. 
     Cadrul pentru învățarea secolului XXI, de exemplu, definește un set de 
competențe dorite la locul de muncă, cum ar fi flexibilitatea și adaptabilitatea, 
competențele sociale și interculturale, productivitatea și responsabilitatea și 
cunoașterea conținutului (Parteneriat pentru învățarea secolului 21, 2015). 
Cadrul de abilități de angajare accentuează în mod similar abilitățile 
profesionale din domeniile intrapersonale și interpersonale, cum ar fi asumarea 
responsabilității pentru creșterea profesională, exercitarea conducerii și 
respectarea diferențelor individuale. 
      Unele teme din acest domeniu se concentrează pe inițiativă, disciplină, 
colaborare și etică. Deși unele competențe reflectă acele competențe 
identificate în cadrele axate pe școală, altele sunt unice în acest domeniu, cum 
ar fi orientarea către serviciul clienți și potențialul managerial. Studiile efectuate 
utilizând seturi de date naționale din diferite țări arată o anumită coerență în 
ceea ce privește competențele predictive pentru succesul forței de muncă și 
abordări de măsurare. 

Educația caracterului 
S-au găsit 10 cadre în domeniul educației caracterelor. Educația cu 

caracter se referă la învățarea copiilor despre valorile umane, inclusiv 
responsabilitate, bunătate și onestitate, precum și crearea de școli și medii care 
promovează aceste valori. 

Cadrele selectate 
Un cadru proeminent în acest domeniu, Character Lab, definește 

caracterul în termenii setului de intenții și acțiuni care se ajută pe sine și pe 
societatea mai largă (Character Lab, 2017).  

Un alt cadrul proeminent este cadrul Ce funcționează în educația 
personajului. Alte cadre utilizează termenii virtuți sau valori pentru a descrie 
beneficii competențe în rândul copiilor. 

Taxonomia tripartită a caracterului organizează competențe în ceea ce 
privește natura lor interpersonală, intrapersonală sau intelectuală. Cadrul 
Character Lab identifică în mod similar trei tipuri principale de „puncte forte ale 
personajelor”. Punctele forte ale inimii, punctele forte ale minții și punctele forte 
ale se vor referi la competențele intrapersonale, cognitive sau intelectuale și, 
respectiv, interpersonale. Cadrul descompune cele trei categorii de puncte forte 
în competențe specifice, cum ar fi recunoștința, curiozitatea și grija (Character 
Lab, 2017).  
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    Cadrele în educația personajelor împărtășesc teme și competențe cu 
domeniile PYD (de exemplu, teme de conectivitate socială, agenție) și reziliență 
(de exemplu, teme de persistență, adaptabilitate), pe care le descriem în 
secțiunea următoare despre domeniile de studiu cu mai puțin de 10 cadre. 
   Ca parte a codificării cadrului, s-a căutat dincolo de zona de rezistență pentru 
alte exemple de sensibilitate la traume și experiențe de dificultate și 
adversitate. Am observat dacă cadrele sunt sensibile la dezvoltarea indivizilor 
care au suferit traume, adversități sau dificultăți. Deși mai puțin de 10% din 
cadre demonstrează sensibilitate la traume și adversități, domeniile care 
prezintă cea mai mare sensibilitate includ cultura (4), competența școlară 
dezvoltare (4), sănătate mintală (4), asistență maternală (3) și justiție pentru 
minori (3). Alte domenii care arată considerarea traumei includ rezistența (2) 
și PYD (1). Deși nu toate cadrele culturale abordează reziliența, mai multe cadre 
din acest domeniu arată o sensibilitate explicită față de experiențe de traume, 
adversități și dificultăți datorate experiențelor persistente cu rasism 
instituționalizat, care include stereotipuri, privilegii, microagresiuni și 
discriminare în conturarea dezvoltării. 

Mindfulness 
S-au găsit trei cadre în zona mindfulness. Cadrele Mindfulness surprind 

un subset de competențe SE care se ocupă de autoreglare, conștientizare de 
sine și luare de perspectivă; aceste competențe se concentrează pe capacitatea 
de a regla atenția și de a procesa informații despre sine și ceilalți. Cadrele includ 
competențe care se regăsesc în alte cadre, inclusiv în special 
autoreglementarea; cu toate acestea, combinația specifică de competențe (de 
exemplu, autoreglarea și orientarea spre experiență) este coerentă în cadrul 
de atenție și indică componentele abilităților sau „ingredientele” 
comportamentului conștient. 

Cadrele din zona mindfulness sunt relevante pentru abilitățile de coping, 
inclusiv reglarea răspunsurilor cuiva la stresori și la mediul extern. 

Sănătate Publică 
S-au găsit relativ puține cadre (în total trei) în domeniul sănătății publice. 

Un cadru specifică cinci fațete ale dezvoltării sociale și emoționale care sunt 
relevante pentru epidemiologie și sănătatea comunității: competența socială, 
atașamentul, competența emoțională, competența auto-percepută și 
temperamentul/personalitatea. Aceste cadre tind să includă competențe care  
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sunt comune cadrelor din alte domenii de studiu. De exemplu, 
atașamentul se găsește în mai multe cadre din zone a dezvoltării competențelor 
școlare, rezilienței, sănătății mintale și asistenței maternale. Deși competențele 
tind să nu fie unice în acest domeniu, aceste cadre oferă o punte între domeniile 
de studiu care se concentrează pe diferite niveluri de analiză. De exemplu, 
domeniul sănătății publice ar putea adopta un nivel mai larg de analiză (de 
exemplu, la nivel comunitar) decât este surprins în multe dintre cadrele de mai 
sus. 

Economia comportamentală 
Analiza a identificat șase cadre în zona economiei comportamentale. Un 

cadru discută relațiile dintre așa-numiții factori „necognitivi” (de exemplu, stima 
de sine, autodeterminarea), abilitățile „cognitive” și rezultatele pieței muncii. O 
temă comună în aceste cadre este autocontrolul sau controlul intern. Acest 
lucru este de așteptat, deoarece economia are o literatură robustă privind 
autocontrolul (adică, impunând constrângeri asupra comportamentului, având 
în vedere un rezultat viitor anticipat). Deoarece domeniul este informat de 
teoria jocurilor sau de studiul comportamentului uman în situații competitive, 
cercetătorii în domeniul economiei abordează adesea cum și de ce indivizii fac 
alegeri sau se abțin de la a face alegeri.  
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IV.3. Analiza aspectelor privind competenţele socio-emoţionale 
identificate la studenţi 

 
Cadrele de lucru delimitate anterior încorporează diversitatea 

competențelor care vorbesc nu numai despre abilitățile cognitive, 
intrapersonale și interpersonale, ci și despre alte tipuri de competențe, cum ar 
fi valorile etice, conexiunea cu comunitatea și justiția socială. S-au găsit 27 de 
cadre care vorbesc în mod special de competențe valoroase pentru tinerii cu 
dizabilități sau pentru cei care aparțin unor grupuri culturale specifice. Aceste 
cadrele subliniază adesea competențele care îi ajută pe tineri să se lupte cu 
stresorii de rasă și să navigheze în mediile de zi cu zi în moduri unice pentru 
aceste grupuri. un accent mai mare pe această temă în comparație cu temele 
din alte cadre sugerează că contextele socioculturale pot încuraja sau chiar 
necesita achiziționarea unor competențe specifice și unice. 

Codarea competenţelor. Sistemul de codare Harvard este proiectat în 
jurul a 3 nivele. Nivelul domeniului este cel mai înalt nivel și include 6 categorii: 
cognitiv, emoțional, social, valori, perspective și identitate. În cadrul acestor 
șase domenii sunt 23 de subdomenii. Aceste subdomenii și organizarea lor în 
cadrul celor 6 domenii sunt afișate în Figura 1. Aceste subdomenii sunt apoi 
subdivizate în peste 200 de coduri de calificare, pe care echipa Harvard le 
folosește pentru a codifica cadrele. 

Regula 
cognitivă 

Procese  
emoţionale 

Procese 
interpersonale 

Controlul atenţiei Cunoașterea și 
exprimarea emoției 

înțelegerea reperelor 
sociale 

Memoria de lucru şi 
abilități de planificare 

Reglarea emoțională și 
comportamentală 

Rezolvarea conflictului / 
rezolvarea problemelor 

sociale 

Control inhibitor Empatie și simţ de 
perspectivă 

Comportament prosocial şi 
cooperant 

Flexibilitate cognitivă   

Gîndire critică   
  



87  

Valori  Perspective Identitate/ 
Autoimagine 

Valori etice Optimism Autocunoaştere 

Valori de performanţă Gratitudine Scop 

Valori civice Deschidere Eficienţă proprie/  
mentalitate de creștere 

Valori intelectuale Entuziasm Stimă de sine 
 

Codificarea la nivel de calificare este un proces intensiv. Având în vedere 
sfera cadrelor, s-a încercat adaptarea sistemului de codare prin codificare la 
nivelul subdomeniului. S-au folosit codurile de abilități pentru a efectua 
codarea, dar mai degrabă decât să se atribuie fiecărei abilități unui cod de 
abilități, s-a atribuit fiecărei abilități un cod de subdomeniu. 

 

       Domeniul de reglare cognitivă 

Controlul atenției. Acest subdomeniu caracterizează complexitatea 
definirii unei abilități similare în mai multe discipline și domenii. Un cadru al 
forței de muncă se referă la sarcina de control al atenției ca focus atențional, 
în timp ce un cadru din domeniul justiției juvenile folosește sintagma 
desfășurarea atenției și un cadru de dezvoltare a competențelor bazate pe 
școală utilizează gestionarea atenției și comportamentului. O singură 
competență din lista completă de subdomenii – „absența probleme de atenție 
”- a fost valorificat negativ. Cu toate acestea, multe dintre definiții și 
competențe converg: concentrarea pe o sarcină singulară și ignorarea 
distragerilor. Alte competențe găsite în comunicarea și ascultarea 
subdomeniului de control al atenției, deoarece unul dintre codurile de control 
al atenției din sistemul de codificare este „folosește abilități de ascultare”. 

Controlul inhibitor. Controlul de sine, autodisciplina și impulsurile de 
control apar cel mai frecvent în acest subdomeniu. Definițiile autocontrolului 
converg în mare parte între discipline - controlul răspunsurilor emoționale și 
comportamentale în urmărirea obiectivelor pe termen scurt și lung - deși un 
cadru al forței de muncă adaugă „urmează regulile”. 
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Flexibilitate cognitivă. Definiția flexibilității cognitive a echipei Harvard 

este utilă pentru stabilirea unui mod de gândire a flexibilității cognitive: 
„abilitatea mentală de a comuta între a gândi despre două concepte diferite 
pentru a gândi simultan mai multe concepte”. Competențele cele mai frecvente 
au reflectat oarecum această definiție: Competențele analizate sugerează 
adaptabilitate și flexibilitate în gândire, precum și comportament. Apare 
creativitatea de mai multe ori în acest subdomeniu, la fel și luarea deciziilor 
responsabile. De un interes deosebit, majoritatea competențelor din 
flexibilitatea cognitivă revin în domeniul Deschiderii, sugerând că 
adaptabilitatea și flexibilitatea au o componentă a funcției cognitive, precum și 
o componentă de perspectivă. 
    Gândire critică. Definițiile competenței din subdomeniul gândirii critice sunt 
în mare parte aliniate. Elementele comune ale competențelor gândirii critice 
sunt accesarea informațiilor, analiza, raționamentul (inductiv și deductiv) 
evaluarea ca mijloc de a lua decizii, formularea de răspunsuri și crearea de 
soluții. Mentalitatea critică - singura atitudine, perspectivă sau valoare din 
această listă de eșantioane - adaugă un element explicit de critică și un 
sentiment de dreptate socială subdomeniului gândirii critice. Judecata 
subliniază în mod explicit necesitatea de a examina o problemă din toate 
părțile, de a evita să treacă la concluzii, de a evalua corect dovezile și de a fi 
dispus să se răzgândească. Astfel de componente ale definiției gândirii critice 
apar mai rar, dar prezintă o elaborare importantă a ceea ce presupun 
comportamentele. Alte competențe mai interpersonale, cum ar fi comunicarea, 
conștiința de sine și informațiile sociale procesarea se încadrează și în acest 
subdomeniu. 
      

 Domeniul procesului emoțional 
    Cunoaștere și exprimare emoțională. În toate domeniile, mai multe cadre 
par să fie de acord că înțelegerea propriilor emoții și schimbări emoționale și 
posibilitatea de a eticheta aceste emoții este o componentă crucială pentru 
conceptul social și emoțional. Un cadru de psihologie, al cărui subiect este 
inteligența emoțională pentru dezvoltarea teoriei/cercetării, folosește 
„capacitatea de a discrimina între expresii exacte și inexacte sau oneste față 
de expresiile de sentiment necinstite”. Interesant este că acesta este singurul 
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cadru care pune ideea că sentimentele sau emoțiile ar putea fi prezentate în  
mod fals de către alții; capacitatea de a identifica aceste denaturări constituie 
o altă fațetă a competenței SE. 

Reglementarea emoțională și comportamentală. Multe dintre 
competențele din acest subdomeniu includ abilități de coping; reglarea de sine, 
a emoțiilor sau a comportamentului; și înțelegerea emoțiilor. Mai multe 
competențe sunt preocupate de emoționalitate negativă, flexibilitate, 
independență și relații sociale. Cadrele tind să utilizeze termenul de 
monitorizare sau gestionare în ceea ce privește emoțiile, deși gestionarea are 
loc mai frecvent. Termenul gestionează emoțiile este adesea definit pentru a 
însemna comportament proactiv pentru a suprima reacțiile imediate, care ar 
putea să nu fie adecvate contextului. Majoritatea cadrelor grupează toate 
emoțiile împreună, deși atunci când o emoție specifică este chemată de un 
cadru, furia este emoția aleasă (trei apariții). Cadrele au vorbit despre 
necesitatea de a gestiona emoțiile prin receptivitate atât la emoții pozitive cât 
și negative, precum și prin monitorizarea răspunsurilor emoționale. Un cadru 
din psihologie, de exemplu, a inclus competențele rămase deschise pentru 
sentimentele plăcute și neplăcute și monitorizează reacțiile emoționale pentru 
a determina rezonabilitatea acestora. 

Empatie/simţ de perspectivă. Acest subdomeniu cuprinde o serie de 
competențe, de la flexibilitate cognitivă la abilitățile interpersonale, cum ar fi 
lucrul cu ceilalți și comunicare, grijă și compasiune și conștientizare globală. 
Empatia și simpatia pot fi combinate între ele unele cadre. Un cadru de 
psihologie definește empatia ca fiind „conștientizarea și înțelegerea 
sentimentelor altora”. Un cadru al forței de muncă care include empatia 
folosește „un set de abilități implicate în a se înțelege cu ceilalți, a înțelege 
sentimentele lor ... a comunica ... a fi util și agreabil”. Pentru a dezlega aceste 
competențe, ar fi util să caracterizăm dacă empatia ar trebui sau nu să cuprindă 
un element al grijă și îngrijorare și dacă a fi empatic implică un comportament 
activ sau doar un comportament pasiv. 

Domeniul proceselor interumane 
Înțelegerea indicilor sociali. Acest subdomeniu include competențe care 

cuprind procesul decizional, înțelegerea și exprimarea emoțiilor, conștientizarea 
și inteligența socială și abilitățile de comunicare și planificare. Cele mai frecvent 
menționate abilități subliniază ambele conștientizarea celorlalți și acționarea 
într-un mod contextual adecvat. Există, de asemenea, o distincție între  
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„conștientizarea socială” și „procesarea informațiilor sociale”. În timp ce 
primul se articulează rezultatul procesării informațiilor (de exemplu, „luați 
perspectiva și empatizați cu ceilalți”), acesta din urmă articulează procese 
cognitive specifice care stau la baza procesării informațiilor sociale (de 
exemplu, „atenția la indicii relevanți, interpretarea indicilor, stabilirea 
obiectivelor și planificarea, accesați răspunsuri comportamentale din memorie 
... adoptarea și reflectarea comportamentală”). Rezolvarea 
conflictelor/rezolvarea problemelor sociale. Competențele și definițiile din acest 
subdomeniu se referă în mod special la situațiile de conflict și converg în mare 
măsură. Competențele împreună subliniază nevoia de strategii 
comportamentale pentru a gestiona, rezolva și media conflictele dintre indivizi. 
       Comportament Prosocial/Cooperativ. O sută șaptezeci și două de 
competențe au fost codificate în subdomeniul de comportament prosocial/ 
cooperativ - mai mult decât orice alt subdomeniu. Colaborare, cooperarea și 
comunicarea sunt competențe recurente, la fel ca munca în echipă, dar și alte 
tipuri de competențe - cum ar fi respectarea regulilor, conducerea, respectul, 
valorile prosociale și autoreglarea - apar și în acest subdomeniu. Mai multe 
definiții ale muncii în echipă includ colaborare și / sau cooperare. Colaborarea 
este adesea definită ca abilitatea de a lucra în echipă către un scop comun, 
precum și de a lucra eficient și respectuos în echipe. 
      

Domeniul valorilor 
    Valori etice. Cadrele de educare și dezvoltare a personajelor conduc multe 
dintre competențele din subdomeniul Valori etice. Competențele sub valorile 
etice se referă în principal la perspective și credințe despre valori singulare, 
cum ar fi corectitudinea, onestitatea și egalitatea. Cadrele care includ „morală” 
sau „morală” ca competențe nu speculează totuși modul în care indivizii ajung 
la un sentiment de bine și rău. Spiritualitatea apare o singură dată în 
competențe eșantionate și definește competența oarecum agnostic: „având 
credințe coerente despre scopul și semnificația superioară a universului; știind 
unde se încadrează în schema mai largă; având convingeri despre sensul vieții 
care modelează conduita și oferă confort”. Termenul de respect apare de mai 
multe ori, fără o definiție concretă a modului în care arată „respectul” într-un 
cadru dat. Competența culturală și înțelegerea interculturală apar, de 
asemenea, în acest subdomeniu.  
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Valori de performanță. Multe dintre cadre includ valori de performanță. 

Unele competențe sugerează importanța orientării către realizări, definite ca 
„motivație pentru a face bine la școală”, precum și „ambițios”. În mod similar, 
spre deosebire de multe dintre celelalte subdomenii, majoritatea competențelor 
sunt ceea ce am putea considera abilități intrapersonale sau intrinseci. În plus, 
multe dintre competențe nu sunt atât valori, cât mai degrabă abilități precum 
abilități organizaționale și de autogestionare. Mai multe competențe și definiții, 
cum ar fi „dizabilitatea muncii”, „lucrează din greu și pot amâna plăcerile 
imediate” recunosc că performanța bună este dificilă și uneori provocatoare și 
că este necesar un nivel de perseverență. Acolo unde este definită 
autodisciplina, aceasta este denumită alternativ o abilitate de „morală 
personală”, o „abilitate intrapersonală”, „nu leneșă” și caracterizată printr-o 
abilitate de a „menține concentrarea asupra obiectivelor”. Acest lucru 
sugerează că dezacordul persistă cu privire la ceea ce constituie autodisciplina. 

Valorile civice. Competențele din subdomeniul Valorile Civice variază în 
ceea ce privește specificitatea lor. Unele dintre competențe indică un 
comportament concret care ar putea fi întreprins de o persoană care participă 
la societatea civilă, cum ar fi votul, protestele, petițiile și boicotul. Alte 
competențe subliniază participarea la un nivel mai microcosmic, cum ar fi 
participarea și atașamentul la comunitatea școlară. 

La nivel mai larg, competențele din acest subdomeniu demonstrează că 
un sistem intern, deși comun, de credințe ghidează conștiința civică. Aceste 
credințe pot include onestitate, corectitudine, egalitate și responsabilitate 
socială. În general, cadrele examinate tind să nu aibă o definiție comună a 
conștiinței civice și nu pare să existe un consens cu privire la ce valori civice 
sunt cele mai importante, deoarece competențele variază de la îngrijirea 
mediului la alfabetizarea culturală și civică la identitatea națională și 
cunoașterea cum funcționează guvernul. 

 
Domeniul perspective 
Optimism. În mod semnificativ, cele cinci definiții ale optimismului nu 

converg pe deplin. De exemplu, se pare că există unele dezacorduri în domenii, 
de exemplu, în domeniul educației personajelor. Cadrul de caractere KIPP 
definește optimismul ca „încredere într-un viitor plin de posibilități pozitive”, în 
timp ce cadrul de caracterizare al laboratorului îl definește ca „a fi plin de  
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speranță cu privire la rezultatele viitoare combinate cu agenția pentru a contura 
acel viitor”. Încrederea și speranța sunt două perspective diferite, iar 
componenta „agenție” a optimismului nu este întotdeauna inclusă. Între timp, 
modelul Bar-On al inteligenței emoționale definește optimismul ca „a fi pozitiv 
și a privi partea mai luminoasă a vieții”, ceea ce nu sugerează nici o perspectivă 
viitoare, nici o componentă de agenție. Mai multe cadre menționează 
optimismul, speranța sau perspectivele pozitive, ceea ce înseamnă că codul de 
optimism a fost atribuit competenței. A doua grupare de frecvență include 
„perseverență” „Rezistență la stres”, „nu deraiat de dificultățile intelectuale sau 
sociale” și „abilități de rezistență”. 

Această grupare sugerează că rezistența și perseverența pot avea un 
aspect optimist sau plin de speranță. Interesant - deși nu evident despre 
optimism - conștiința de sine, gestionarea emoțiilor și autoeficacitatea 
academică sunt, de asemenea, codificate în acest subdomeniu. 

Recunoștință. Subdomeniul Recunoștință acoperă doar patru 
competențe, dintre care trei sunt legate de recunoștință și codificate ca valori. 
Aprecierea prin competență a frumuseții și excelenței este similară în definiție 
la valorile „recunoștinței”. Definițiile acoperă trei puncte principale: (a) 
recunoașterea beneficiilor pozitive primite, fie spontan, fie de la alții; (b) 
aprecierea sau recunoașterea pentru astfel de beneficii; și (c) exprimarea sau 
dorința de a-și exprima recunoștința. Deși competențele par aproape complet 
aliniate, o constatare notabilă este că atât de puține cadre includ recunoștința 
ca competență de bază. 

Deschidere. Cele mai frecvente competențe legate de deschidere 
subliniază disponibilitatea și capacitatea de a modifica comportamentul sau 
perspectivele după cum este necesar în situații noi. „Adaptabilitate” și 
„Flexibilitatea”, plus instrumentele derivate, sunt cele mai frecvente. Într-un 
cadru de reziliență, adaptabilitatea este definită ca „capacitatea de a „reveni” 
din cauza adversității și de a prospera în contextul riscului”. 

Competențele care utilizează cuvântul deschidere în sine sunt definite 
ca receptivitate la situații, perspective și experiențe noi. Competențe care 
abordează deschiderea către culturi diverse, cum ar fi biculturalismul, 
înțelegerea interculturală și respectul pentru diversitate apar, de asemenea, în 
acest subdomeniu 

Două competențe subliniază asumarea pozitivă a riscurilor, o 
competență care nu este acoperită în general în sistemul de codificare. Multe  
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dintre cadrele și competențele codificate tind să sublinieze riscul ca fenomen 
negativ. Cu toate acestea, Indexul de spirit antreprenorial demonstrează că 
„riscul” este un concept pe care tinerii antreprenori trebuie să îl folosească 
pentru a-și promova ideile și a-și spori inovațiile. 

Entuziasm. Cele trei definiții ale zestului converg aproape exact: 
participarea entuziastă, entuziasmată și energică la viață, care poate fi numită 
și vitalitate. Definițiile curiozității codificate pentru acest subdomeniu includ 
„nerăbdare”, un termen similar cu „entuziasm”. Alte competențe acoperite 
includ emoții și sentimente pozitive într-un context specific, cum ar fi sala de 
clasă. 

Identitate/Domeniul auto-imagine 
Cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine prezintă o componentă de 

conștientizare sau cunoaștere, precum și comportamente care acționează 
aceste cunoștințe. Termenul de conștientizare de sine apare de cinci ori în 
cadrul subdomeniului, dar trei dintre competențe nu au definiții, iar una 
definește conștiința de sine doar ca un exemplu de „abilități intrapersonale”. 
Definiția CASEL este, prin urmare, cea mai completă; include o componentă de 
cunoaștere emoțională, precum și capacitatea de a evalua alte persoane puncte 
tari și limitări. Asertivitatea apare de trei ori în acest subdomeniu, pe lângă 
comportamentele granulare care exemplifică competența. Definiția Heckman și 
Kautz (2012) corelează asertivitatea cu „încrederea în sine”. Autorii Blades, 
Fauth și Gibbs (2012) elaborează tema încrederii, definind asertivitatea ca 
„capacitatea de a exprima cu încredere puncte de vedere sau nevoi fără nici 
agresivitate / dominanță / supunere nejustificată față de ceilalți”. Modelului 
Bar-On îi lipsește aspectul de încredere: „exprimă în mod eficient și constructiv 
emoțiile și pe sine”. Unele dintre comportamentele mai granulare legate de 
afirmarea care apar în acest subdomeniu sunt „apărarea și afirmarea 
drepturilor, intereselor, limitelor și nevoilor” și „exprimă cu ușurință opinii”, care 
se aliniază la al doilea două definiții ale asertivității. Cu alte cuvinte, în timp ce 
autocunoașterea implică conștientizarea punctelor forte și a nevoilor individului, 
analiza sugerează că autocunoașterea înseamnă și capacitatea de a comunica 
punctele forte și nevoile. 

Scop. Competența „scop” sau „simțul scopului” apare de trei ori în 
subdomeniul Scop și fiecare competență prezintă o definiție diferită. O definiție 
derivă din a articol de măsurare, în care „tânărul raportează că„ viața mea are 
un scop.” sarcini, să lucreze la obiectivele dorite și un grad ridicat de  
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independență.” Cel mai adesea, competențele din sub-domeniul Scop se referă 
la a se imagina sau a se orienta către viitor.  

Viitor - orientarea este de obicei interpretată pozitiv în competențele 
analizate, deși o competență este valențată negativ („așteptări negative pentru 
viitor”). Competențele din acest subdomeniu tind să relaționeze orientarea 
viitoare cu setările educaționale („așteptările educaționale” și „văd școala ca 
fiind relevantă pentru viitorul lor”), dar sunt de asemenea aplicabile mai 
general. Alte competențe din lista mai mare de subdomenii sugerează că scopul 
poate fi compus din alte două teme generale, în plus față de perspectivele 
viitoare: a avea un sentiment definit de sine și a evalua circumstanțele actuale 
față de așteptări. Variații de identitate („identitate integrată, identitate 
pozitivă”) apar în acest subdomeniu. Abilități intrapersonale similare, precum 
„personal apar, de asemenea, abilități de realizare, „leadership” și „grit”. 

Auto-eficacitate/Creștere mentalitate. Competențele din acest subdomeniu 
afișează unele diferențe semnificative și ilustrează gama de competențe care 
se încadrează în termenul larg de autoeficacitate. Acest termen apare în cadrul 
de dezvoltare a forței de muncă, dar o definiție a autoeficacității se referă la 
„credința în capacitatea cuiva de a reuși într-o anumită situație”, în timp ce altul 
se referă la „conceptul de sine realist și sentimentele pozitive față de sine”. 
Definițiile mentalității de creștere sunt aproape aceleași: înțelegerea faptului că 
inteligența este maleabilă și poate fi dezvoltată. Există un acord între toate 
cadrele că auto-eficacitatea include o componentă autonomă, exercitarea 
controlului personal și un comportament interiorizat, condus. 

Stimă de sine. Stima de sine include cel mai adesea pozitivitatea ca 
componentă; doar un singur cadru din psihologie definește stima de sine în 
mod neutru ca „evaluarea generală a valorii sau valorii cuiva”. Interesant este 
că majoritatea cadrelor definesc stima de sine, respectul de sine și un sentiment 
pozitiv de sine ca o stare de a fi mai degrabă decât în ceea ce privește acțiunile 
întreprinse pentru a obține o stimă de sine pozitivă sau alte percepţie. 
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IV.4. Analiza domeniilor de competenţe socio-emoţionale 
prezente la studenţi din afara mediului educaţional 

 
  „Celelalte” competențe, definite ca fiind parțial sau nu codificate în mod 
satisfăcător folosind taxonomia actuală, provin adesea din domenii în afara 
dezvoltării competențelor școlare, cu domeniile educației personajului și forței 
de muncă reprezentate cel mai adesea. Alte competențe sunt marcate cu un 
„cod de competență culturală”. 
 În cele ce urmează, prezintăm o analiză a competențelor care nu se 
potriveau bine în taxonomia actuală. În plus, literatura de specialitate propune 
posibile adăugiri de subdomenii și coduri la taxonomia existentă și, în unele 
cazuri, mutarea codurilor de la subdomeniile actuale la subdomenii noi.  

Acest transfer de coduri specifice reflectă constatarea noastră că 
numărul mare de coduri din subdomeniul actual Comportamente 
Prosociale/Cooperativ limitează diferențierile pe care le-am găsit în acest set 
mai mare de cadre. Propunem extinderea taxonomiei pentru a include noi 
coduri iar subdomeniile, dintre care multe sunt destinate populațiilor 
adolescente, pot crea o specificitate mai mare. În plus, taxonomia extinsă poate 
crea o reprezentare mai mare a acelor competențe identificate de dezvoltatorii 
de cadru ca fiind importante pentru populațiile de tineri subreprezentați, 
inclusiv tinerii cu dizabilități și tinerii care au suferit traume.  

Se propun cinci subdomenii suplimentare: autonomie, sinele relațional, 
intimitate și atașament, Resurse și capabilitate și reziliență. În plus, se propune 
un set de coduri legate de recunoașterea oportunității și orientarea către viitor 
în subdomeniul Scop. Folosim termenul „cod” atunci când ne referim la un cod 
din taxonomia existentă. Folosim termenul „competență” atunci când ne 
referim la o abilitate specifică care provine din analiză. 

 Autonomie. Se propune un nou subdomeniu care acoperă competențe 
precum independența, autonomia și autodirecția. Cadrele despre dizabilități și 
sistemele de îngrijire (de exemplu, asistența maternală și justiția pentru minori) 
includ aceste competențe. Autonomia în adolescență este importantă pentru 
bunăstarea academică și psihologică și este deosebit de importantă în condițiile 
tranziției tinerilor către forța de muncă și viața independentă. Autonomia 
include trei componente: autonomia atitudinală, emoțională și funcțională. 
Autonomia funcțională se referă la modalitățile prin care adolescenții creează 
și execută o strategie pentru a-și atinge obiectivele;   
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autonomia emoțională implică definirea scopurilor și dorințelor separat 
de influența părinților și a colegilor; iar autonomia atitudinală se referă la 
procesul cognitiv de listare a opțiunilor și definirea obiectivelor. Cadrele de 
competență SE surprind fiecare dintre aceste trei componente ale autonomiei. 
Codurile din sistemul de codare nu surprind întreaga gamă de competențe 
legate de autonomie în baza noastră de date, iar următoarele exemple pot 
evidenția competențe care s-ar potrivi mai adecvat subdomeniului propus de 
Autonomie. În funcție de definiție, am codificat uneori „autodirecția” sub 
subdomeniul Valori de performanță. Codul „caută ajutor” din subdomeniul de 
comportament prosocial/cooperativ captează parțial autonomia, dar ar putea fi 
modificat sau completat cu un cod „recunoaște când să caute ajutor de la alții” 
pentru a aborda modul în care adolescenții își percep situațiile și decid când să 
caute în afara sprijin. „Agenție” - „credință că cineva are de ales” - este un cod 
existent sub subdomeniul Autoeficacitate. Deși percepțiile asupra propriei 
autonomii sunt asociate cu dezvoltarea adaptativă în adolescență, a acționa 
după propriul simț al agenției este o competență distinctă care merită propriul 
cod. 

Subdomeniul relațional de sine. Propunem adăugarea la domeniul 
Identitate a unui subdomeniu de Relație de sine care reflectă cunoștințele și 
sentimentele despre sine în raport cu ceilalți sau alte grupuri. Cadrele care 
vorbesc despre cultură, în special, includ competențe legate de identificarea și 
sentimentul de apartenență la grupurile sociale. Niciun subdomeniu sau cod 
unic nu abordează în mod unic această componentă a dezvoltării adolescenților. 
Sinele relațional - cum se vede în relație cu ceilalți - este un factor cheie în 
dezvoltarea identității în adolescență. Codul existent „simte un sentiment de 
apartenență” sub subdomeniul Stima de sine s-ar potrivi mai bine, deoarece 
sentimentul de apartenență poate fi situațional și nu se bazează doar pe 
respectul de sine al unui individ. „Stă cuiva când un alt copil încearcă să-l 
preseze”, un cod din subdomeniul Comportamentelor Prosociale / Cooperative, 
ar putea fi mai potrivit într-un subdomeniu Relațional Sin, deoarece adolescenții 
devin mai susceptibili la influența colegilor care este legat de simțul lor de sine 
în raport cu altele într-un context particular. 

Posibilele coduri comportamentale dintr-un subdomeniu Relațional de 
Sine ar putea fi adaptate din subdomeniul Stima de sine și Autocunoaștere 
pentru a include „crede că ceilalți nu sunt definiți de circumstanțele lor”, 
„recunoaște și înțelege punctele tari și punctele slabe ale altora” și „identifică  
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și înțelege trăsăturile de caracter ale celorlalți.” 
Subdomeniul intimitate și atașament. Vă propunem să adăugați un 

subdomeniu Intimitate și atașament la sistemul de codare. Construcțiile 
conexe, intimitatea și atașamentul, sunt esențiale pentru dezvoltarea socială și 
emoțională și bunăstarea, dar nu sunt reprezentate în mod unic în sistemul de 
codificare. Două cadre în domeniul sănătății publice și al asistenței maternale 
includ atașamentul ca competență. Un cadru de educare a unui personaj 
include intimitatea valorilor ca 
competență. Relațiile securizate cu adulții susțin strategii eficiente de coping, 
precum și susțin dezvoltarea pozitivă a identității în adolescență. Intimitatea 
susține, de asemenea, și se dezvoltă prin relații responsive și de susținere 
pentru adulți. Ca și în cazul tuturor competențelor SE, dezvoltarea lor depinde 
de interacțiunile reciproce dintre individ și relațiile și setările sale de dezvoltare. 
Prin aceste interacțiuni, tinerii își dezvoltă capacitatea de a dezvolta conexiuni 
sociale profunde și de a avea încredere cu ceilalți. Coduri comportamentale 
posibile în cadrul unei subdomeniului Intimități și Atașament ar putea include 
„a te lăsa cunoscut de alții”, „a accepta îngrijirea de la alții” și „a arăta 
vulnerabilitate”. Sub subdomeniul Comportament prosocial / cooperativ, 
existentul codul „construiește și menține relații cu adulții” ce s-ar putea încadra 
în acest nou subdomeniu. 

Subdomeniul resurselor. Propunem ca un subdomeniu despre 
recunoașterea și valorificarea resurselor existente să fie adăugat la sistemul 
actual de codificare. Apare codul „inventivitate” într-un cadru de dezvoltare a 
competențelor bazate pe școală și este o temă recurentă în cadre în jurul 
abilităților secolului XXI, în care definițiile vorbeau despre utilizarea abilităților, 
cunoștințelor și resurse pe care le deține deja pentru a face față sau a reuși. 
Competențele suplimentare ar putea include inițierea / creșterea propriului loc 
de muncă și antreprenoriat. Resursă este importantă pentru toți tinerii, dar 
poate fi deosebit de importantă ca modalitate de a face față situațiilor dificile 
de viață, cum ar fi resursele materiale rare. Deși „inventivitatea învățată” este 
legată de autocontrol, care este deja bine reprezentat în sistemul de codificare, 
actul de a căuta ajutorul este un tip de inventivitate socială care ar fi mai bine 
surprinsă de un subdomeniu distinct de Resurse. De asemenea, vă sugerăm să 
mutați codul „caută ajutor”, în prezent în subdomeniul Comportament 
prosocial/cooperativ, în acest subdomeniu.  
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Subdomeniul Coping și Resilience. Pentru a face față necesită o serie de 
competențe diferite, împreună cu relații de susținere cu adulții și colegii. 
Abilitățile de adaptare și rezistență se găsesc în domenii de reziliență, 
dezvoltarea competențelor școlare, forța de muncă și PYD. 

Mai exact, aceste abilități provin din cadre care abordează nevoile 
grupurilor rasiale, etnice și culturale subreprezentate. Toți tinerii, într-un 
anumit moment și în anumite contexte, fac față stresului, deși unii tineri se 
confruntă cu adversități mai mari decât alții și pentru durate mai lungi. Unii 
tineri sunt, de asemenea, mai capabili să demonstreze rezistență academică, 
emoțională și comportamentală în anumite momente ale dezvoltării lor, în 
anumite contexte și cu anumite persoane.  

Având în vedere prevalența stresului în viața tinerilor și importanța 
dezvoltării strategiilor de coping, este important să se ia în considerare dacă 
copingul ar trebui să fie propriul său subdomeniu. 

Competențele individuale care contribuie la coping pot include resursele, 
mentalitate de creștere, optimism și autoreglare, printre altele. Angajamentul 
și activismul tinerilor sunt competențe care apar în cadre și ar putea fi 
considerate parte a abordării nedreptăților societale. Coping-ul și reziliența ar 
putea fi, prin urmare, incluse în alte subdomenii, dar ar putea fi și propriul 
subdomeniu care atrage atenția asupra factorilor care îi ajută pe tineri să 
construiască reziliența în diferite părți ale vieții lor. 

Recunoașterea oportunității și orientarea către codurile viitoare. Se 
propune ca subdomeniul Scop să fie extins pentru a include coduri legate de 
căutarea oportunităților și orientarea viitoare. Competențe precum 
recunoașterea oportunităților, eligibilitatea și conștientizarea oportunităților de 
învățare și avansare continuă și conștientizarea opțiunilor vieții și a pașilor 
pentru a face alegeri găsite în cadrul justiției juvenile și al forței de muncă, 
sugerează că orientarea către oportunități pe termen scurt sau lung este 
important pentru dezvoltare în adolescența ulterioară. Aceste coduri reprezintă 
o extindere a codului actual în subdomeniul Scop: „imaginează viitorul; 
formulează obiective de viață și modalități de a le urmări.” 

„Competență culturală” - Coduri conexe 
Se interesează în special despre competențele cărora li s-a dat un cod 

temporar de „competență culturală”. Tabelul 6 prezintă un eșantion al acestor 
competențe cu definițiile acestora, dacă este cazul.   
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Multe dintre aceste competențe împărtășesc puncte comune cu cele care 
nu sunt culturale specific. Majoritatea acestor competențe s-ar putea încadra 
într-unul sau mai multe dintre subdomeniile existente, deși codurile care 
recunosc în mod explicit adaptabilitatea culturală și identitatea culturală ar 
permite sistemului de codare să se potrivească mai bine acestor competențe. 
De exemplu, biculturalismul a fost codificat în subdomeniul Flexibilitate 
cognitivă, precum și în subdomeniile Deschidere, Cunoaștere de sine și Stima 
de sine. 

Pentru a face față rasismului, o altă competență în subdomeniul „Altele” 
a fost codificată în subdomeniile Reglementare emoțională și comportamentală, 
autocunoaștere și stimă de sine, dar ar putea fi codificate în noul subdomeniu 
Coping and Resilience.  

Alte competențe nu se încadrau într-unul dintre subdomenii, dar se pot 
potrivi mai bine cu adăugarea unuia sau mai multor coduri. De exemplu, 
identitatea rasială s-ar putea încadra în subdomeniul Autocunoașterii, dar s-ar 
putea încadra și în subdomeniul Sinelui Relațional propus, la fel ca orientarea 
către echitate. 

 Corectitudinea competențelor în ceea ce privește diversitatea s-ar putea 
încadra în subdomeniul Deschidere, dar ar necesita un nou cod; această 
competență s-ar putea încadra și în subdomeniul Sinelui Relațional propus. 

Exemple de competenţe culturale – aptitudini înrudite 

Aptitudini Definiţie Cadru originar 

Biculturalism Adaptarea la cultura de masă 
menținând în același timp identitatea 

etnică (definită în articol numai în 
opoziție cu asimilarea). 

Un model integrativ 
pentru studiul 

competențelor de 
dezvoltare la copiii 

minoritari 

Comunalism Include importanța legăturilor sociale 
și a îndatoririlor sociale, reflectă un 

sentiment fundamental de 
interdependență și primat al 

bunăstării colective 
fi și oferă unitatea de conectare și 
promovare în cadrul și între diverse 

grupuri. 

Reziliența la copiii și 
adolescenți: o viziune 

pentru 
Dezvoltare optimă 
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Aptitudini Definiţie Cadru originar 

Comunică 
 clar 

Articulați gânduri și idei folosind în 
mod eficient abilități de comunicare 

orală, scrisă și nonverbală într-o 
varietate de forme și contexte; 

Ascultați eficient pentru a descifra 
sensul, inclusiv cunoștințele, valorile, 
atitudini; Folosiți comunicarea pentru 

o serie de scopuri (de exemplu, 
pentru a informa, instrui, motiva și 
convinge) și intenții; Utilizați mai 

multe medii 
și tehnologii și să știe cum să judece 
eficacitatea lor a priori, precum și să 

evalueze impactul acestora; 
Comunicați eficient în diverse 

medii (inclusiv multi-lingvistice). 

Cadrul pentru învățare 
în  secolul 21 (P21) 

Înfruntarea 
rasismului 

Rezultatul adaptării la cultura 
dominantă. 

Un model integrativ 
pentru studiul 

competențelor de 
dezvoltare la copiii 

minoritari 

Mentalitate 
critică 

Ajută la protejarea împotriva 
experiențelor de discriminare și 
facilitează o critică a condițiilor 

sociale existente. 

Reziliența la copiii și 
adolescenți: o viziune 

pentru 
Dezvoltare optimă 

Corectitudine Tratarea tuturor oamenilor la fel 
conform noțiunilor de corectitudine și 

dreptate; a nu lăsa sentimentele 
personale să influențeze deciziile 
despre ceilalți; oferind tuturor o 

șansă echitabilă. 

Valori în clasificarea 
acțiunilor 

Lucru in 
echipa 

Un set de abilități implicate în a se 
înțelege cu ceilalți, a-și înțelege 

Dezvoltarea abilităților 
social-emoționale 
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Aptitudini Definiţie Cadru originar 

sentimentele și punctele de vedere, a 
comunica eficient, a fi de ajutor și 

agreabil și a nu se implica în 
comportamente agresive sau de 
agresiune. În domeniul social-

emoțional, acesta a fost definit mai 
regulat ca „abilități de relaționare” 

care permit indivizilor să se înțeleagă 
și să lucreze eficient cu ceilalți, 

inclusiv oameni din diverse culturi. 
Munca în echipă este cea mai ridicată 
în rândul indivizilor care înregistrează 

un scor ridicat pe trăsăturile de 
personalitate ale extraversiunii și 

agreabilității. 

pentru piața muncii: 
modelul PRACTICE 

Respect 
pentru 

diversitate 

Exemplu de  
„cetățenie globală” 

Competențe 
transversale UNESCO 

Lucrați 
eficient în 
diverse 
echipe 

Respectați diferențele culturale și 
lucrați eficient cu oameni dintr-o serie 

de medii sociale și culturale; 
răspunde deschis la diferite idei și 

valori; valorificați diferențele sociale 
și culturale pentru a crea idei noi și 
pentru a crește atât inovația, cât și 

calitatea muncii. 

Cadrul pentru învățare 
în secolul 21 (P21) 
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IV.5. Orientare spre antreprenoriat și muncă independentă 
a studenţilor 

 
După tratarea conceptelor de competență, antreprenoriat și certificare a 

învățării, care ghidează această activitate de cercetare și dimensiunea socio-
economică și culturală în relațiile dintre țări, începem să abordăm problema 
orientării spre antreprenoriat și muncă independentă, care va oferi informații 
esențiale pentru analiza rezultatelor cercetării. 

Tema dezvoltării abilităților antreprenoriale la tinerii studenți universitari 
atrage atenția asupra importanței răspândirii unei culturi antreprenoriale în 
rândul tinerilor și este direct legată de cea a orientării, înțeleasă ca pregătire 
pentru viața activă, adică un set de informații, abilități, instrumente pe care 
instituțiile ar trebui să le ofere pentru a face mai conștientă alegerile ulterioare 
ale școlii, formării sau muncii. 

Având în vedere schimbările majore în ocuparea forței de muncă, 
orientarea este văzută și ca o pregătire pentru cultura schimbării și flexibilității. 
Conceptul de orientare menționat în această lucrare este cel al ISFOL, conform 
căruia: poate fi considerat ca o acțiune „globală” capabilă să activeze și să 
faciliteze procesul de cunoaștere a subiectului. În acest sens, ghidarea 
înseamnă plasarea individului într-o poziție de a deveni conștient de sine, de 
realitatea ocupării forței de muncă, sociale și economice pentru a face alegeri 
conștiente, autonome, eficiente și congruente cu contextul (ISFOL, 2014). 

Un alt concept de orientare comună între realitățile italiene și braziliene 
este cel al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO, 1970, p. 3): orientarea înseamnă a permite individului să devină 
conștient de sine și să progreseze, cu studiile și profesia sa, în raport cu nevoile 
în schimbare ale vieții, cu dublul scop de a contribui la progresul societății și de 
a atinge dezvoltarea deplină a persoanei umane. 

Conceptul și practica îndrumării au suferit schimbări profunde de-a lungul 
anilor. Potrivit lui Forner & Guichard, factorii care reglementează schimbările 
sunt: „pe de o parte procesele de transformare socială și economică, pe de altă 
parte modelele epistemologice-speculative ale omului care au caracterizat 
diferite momente și culturi din istoria recentă” (Pombeni, 1994, p. 13). 

Prin urmare, se poate considera că există momente diferite în evoluția 
conceptului și practicii de îndrumare și că sunt elaborate ipoteze teoretice și 
metodologice care reprezintă un produs cultural și istoric corelat în diferitele 
etape ale evoluției (Pombeni, 1994).  
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Cele patru etape principale ale dezvoltării orientării pe care se bazează 

conceptul și practica orientării, conform studiilor lui Pombeni sunt: 
 Diagnostic-aptitudine: își găsește referința științifică în psihofiziologie, 

din care derivă presupunerea conform căreia există posibilitatea 
determinării nivelului de coincidență dintre aptitudinile unui individ și 
cerințele unei profesii; 

 Caracteristic-afectiv: experiența profesională a persoanei nu este 
considerată izolat, ci într-o dinamică mai complexă în care interesele 
reprezintă principalul motiv motivațional; 

 Dinamic-clinic: identifică munca ca sursă de satisfacție a nevoilor umane 
și atribuie îndrumării sarcina de a alege cea mai capabilă să satisfacă 
nevoile personale dintre diferitele profesii; 

 Maturativ-personal: plecăm de la presupunerea că persoana are 
potențialul de emancipare și autorealizare și că dezvoltarea umană poate 
fi reprezentată ca o cale evolutivă în cadrul căreia este posibil să se 
recunoască unele oportunități semnificative pentru planificarea 
individuală. 

Odată cu apariția erei industriale, familiile nu mai erau capabile să 
dirijeze noile generații spre muncă, ceea ce odată cu dezvoltarea tehnologică 
bruscă a dus la diversificarea muncii și a figurilor profesionale. Astfel, în acest 
context începem să vorbim despre orientare, devenind o adevărată practică 
profesională. 

Astăzi, intervențiile de orientare trebuie să răspundă atât nevoilor 
persoanei, cât și celor din sistemul economic și social. Metodele de gestionare 
a propriei experiențe de lucru și de formare pot fi influențate, direct sau 
indirect, de factori personali și sociali, de intenționalitatea educațională și de 
acțiunea profesională. Aceste ipoteze teoretice și metodologice raportate în 
cursul evoluției și-au adus propriile modele și contribuții diversificate, provenind 
din psihologie, sociologie și pedagogie, într-o abordare multidisciplinară. 

Principalele modele de referință conform Messuri (2010) sunt: 
 Modelul informațional: principalul scop al îndrumării este de a oferi 

individului cât mai multe informații posibile, astfel încât să poată lua 
decizii și să facă alegeri; 

 Modelul psihodiagnostic: este un model bazat pe o intervenție punctuală 
și diagnostic care, prin administrarea de chestionare și teste, își propune  
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 să detecteze și să evalueze inteligența, interesele, atitudinile și valorile 
individului pentru a înțelege potențialele medii școlare sau profesionale 
în care același subiect ar putea avea o performanță mai mare; 

 Modelul educațional: consideră persoana în contextul în care este 
inserată și propune să acționeze ca un sprijin pentru realizarea 
capacității de interpretare a realității, pentru a putea face alegeri 
profesionale raționale și considerate autonome; 

 Modelul de consiliere: Acest model implică implicarea a două figuri, 
consilierul sau clientul, consilierul oferă clientului instrumentele cu care 
să decidă independent, nu sunt sugerate soluții sau acțiuni care trebuie 
întreprinse, dar oferă clientului o viziune mai largă asupra situației sale; 
în acest tip de abordare, responsabilitatea individuală este centrală. 
Subiectul își mărește astfel nivelul de conștientizare cu privire la propriile 
tipare de acțiune și gândire, propriile resurse, propriile nevoi și dorințe; 

 Modelul psiho-social: consideră evenimentele ca fenomene individuale 
și sociale și le analizează ținând seama de relațiile care există între 
procesele psihologice individuale și procesele sociale la scară largă, într-
o perspectivă de interdependență reciprocă. Prin urmare, se referă la 
studiul relației dintre individ și mediu; 

 Modelul globalist-interdisciplinar: salută sugestiile diferitelor modele și 
metodologii de adrese diferite pentru a se asigura că subiectul 
dobândește capacitatea de a alege, pe baza nevoilor individuale și a 
nevoilor societății în care trebuie să își asume un rol social și profesional. 
În acest model, viziunea integrată a îndrumării se îmbină cu principiile, 
teoriile și metodologiile de aplicare din domeniile psihologic, pedagogic, 
sociologic și economic. 

Pentru Cicatelli & Ciucci (2000) astăzi abordarea care se realizează cel 
mai mult în orientare este un mix între pregătirea universitara și personal-
integrată, care vizează succesul educațional, dar și realizarea studentului și 
evidențiază imposibilitatea de a gestiona o orientare cu obiective pur formative. 

Această abordare își propune, de asemenea, să stimuleze creșterea 
personală și să scoată la iveală atitudini, preferințe, valori, motivații care vor fi 
apoi decisive pentru alegerile decisive ale persoanei și pentru succesul său 
educațional și profesional.   
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Acțiunea de îndrumare, de fapt, depinde de o serie de factori care nu 

sunt total controlabili de către școală, familie sau studentul însuși care trebuie 
îndrumat și chiar mai dificil de gestionat dacă universitatea sau profesorii 
individuali oferă orientare. 

Prin urmare, un model de orientare integrat este justificat de necesitatea 
implicării și interacțiunii cu toate aceste agenții de formare. Nu există suficiente 
îndrumări încredințate profesorilor singuri, care nu au întotdeauna toate 
informațiile necesare; îndrumarea încredințată familiei este insuficientă, deși a 
funcționat în trecut, când o mobilitate socială mai mică aproape că a necesitat 
repetarea acelorași roluri de la o generație la alta; o orientare încredințată 
exclusiv testelor este insuficientă, cu o încredere aproape oarbă în capacitatea 
lor de a prezice viitorul; o orientare bazată pe sfatul experților (atunci când 
sunt cu adevărat așa) sau pe cunoașterea peisajului de formare sau a pieței 
muncii este insuficientă. Pe scurt, orice orientare care crede că poate rezolva 
fiecare problemă cu intervenții izolate este insuficientă. 

Complexitatea care caracterizează orientarea astăzi (atunci când 
orientarea capătă o valoare nu numai educativă și nu numai profesională, ci 
devine o orientare pe tot parcursul vieții) duce la implementarea acțiunilor care 
trebuie să promoveze o proces de auto-orientare și care trebuie să țină cont 
de: 

a) diferitele nevoi de orientare ale grupurilor de studenți în tranziție, 
adică vor trebui să sporească capacitatea de a observa și analiza specificul 
publicului țintă în cadrul sălilor de clasă (disconfort academic, inadaptare 
socială, devianță etc.);  

b) rețeaua de resurse locale, adică prezența pe teritoriu și tipul de 
misiune a diferiților subiecți care pot folosi resurse pentru a favoriza succesul 
educațional al studentului și a-i susține experiența de tranziție și a consolida o 
metodă de lucru în rețea;  

c) integrarea activităților de orientare cu un proiect general de formare 
(Pombeni, 2007, p. 3). 

Complexitatea lucrului cu proiecte individuale de formare, cu diferite 
nevoi de orientare și diferite profiluri de oameni depinde de integrarea 
resurselor puse la dispoziție pentru activități de orientare.  
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Orientarea reprezintă o cale continuă de dezvoltare a autonomiei 

personale și o contribuție importantă la procesul de construire a identității 
sociale. Rezultă că acest proces maturizează studentul prin dobândirea de 
abilități specifice, abilități de orientare, în diferite etape ale vieții (orientare pe 
tot parcursul vieții), cu contribuția diferitelor resurse (pluralitate de contexte de 
referință în cadrul a sistemului de îndrumare) și prin diferite acțiuni 
(diversificarea practicilor profesionale în raport cu nevoile țintelor). Posesia 
acestor abilități favorizează succesul experiențelor de formare, susține 
dezvoltarea planificării în procesele de alegere școală-profesională și contribuie 
la gestionarea activă a etapelor de formare și de tranziție a muncii (Pombeni, 
2007, p. 3). 

Abilitățile de orientare sunt un set de caracteristici personale, abilități, 
atitudini și motivații care sunt necesare pentru ca subiectul să poată gestiona 
cu conștientizarea și eficacitatea formării și experienței lor de lucru. Abilitățile 
de orientare nu sunt înnăscute, ci sunt învățate prin experiențe specifice. 

Astfel, procesul de orientare de-a lungul întregii vieți poate fi reprezentat 
ca un continuum care își asumă caracteristici specifice legate de condiția, genul 
și cultura de apartenență. Pentru Pombeni, în faza evolutivă de la 11 la 18 ani, 
în școli, procesul de orientare vizează: 

a) dezvolta premise de pregătire sau abilități generale de orientare 
pentru a dezvolta autonomia de orientare; în absența acestor condiții, 
capacitatea de a gestiona tranzițiile legate de această fază a vieții și 
maturizarea planificării în funcție de alegerile viitoare este grav compromisă; 

b) să se orienteze în alegerea unei căi de formare care plasează 
problema muncii în fundalul procesului decizional și într-o perspectivă de timp 
extinsă;  

c) dezvolta o capacitate critică de control asupra progresului căilor 
personale, pentru a promova succesul educațional și a preveni factorii de risc 
și dispersia;  

d) să se reorienteze în continuarea unui curs de formare continuă în 
prezența experiențelor de planificare blocate și / sau a alegerilor de formare 
nesatisfăcătoare;  

e) orientându-se în construcția unui proiect (pre) profesional în 
anticiparea încheierii cursului de formare și a tranziției la muncă . 



107  

 
Din perspectiva orientării pe întreaga viață, orientarea ia trei fire 

principale: Primul este pregătirea studentului pentru a-și gestiona propriul 
proces de auto-orientare (educarea spre auto-orientare); o a doua linie de 
activitate vizează însoțirea studentului în procesul de îndeplinire a dreptului la 
educație, pentru a asigura succesul orientării și pentru a construi treptat alegeri 
viitoare; o a treia linie de activitate vizează susținerea proceselor decizionale 
care afectează elevul în circumstanțe specifice ale parcursului său, dând 
naștere la diferite tipuri de tranziții psihosociale. 

În contextul universitar, procesul de orientare este o continuare a 
acestui proces și trebuie să aibă ca focus dezvoltarea studenților abilitățile 
necesare pentru a încuraja alegeri conștiente și responsabile cu privire la 
cunoașterea și sporirea atitudinilor și intereselor lor, în contextul un curs de 
instruire și o priză profesională. Îndrumările trebuie să satisfacă sferele 
personale, educaționale și profesionale pentru a se asigura că subiectul își 
asumă un rol și o responsabilitate socială și personală. Prin urmare, este 
important să subliniem și să evităm ideea că orientarea ar trebui să servească 
doar pentru a plasa persoana profesional, într-un mod mai potrivit și mai 
avantajos pentru societate decât pentru individ. 

Această idee neglijează întreaga componentă a realizării subiective care 
este, în orice caz, la baza oricărei acțiuni orientative. Autorul citează dilema 
alegerii dintre cursul care îți place și cel de care ai nevoie cel mai mult, 
influențat și de indicațiile părinților sau de perspectivele de angajare pe piața 
muncii, este o problemă de orientare la universitate. 

Mai mult, dinamica socială și de producție din ce în ce mai rapidă nu ne 
permite să prezicem în mod fiabil cele mai promițătoare oportunități de carieră, 
deci este încă necesar să reiterăm importanța orientării orientate către 
abilitățile personale și abilitățile de bază pentru a face față noilor provocări 
pentru întreaga durată de viață. 

Prin urmare, activitățile de orientare în care sunt dezvoltate abilități, cum 
ar fi să știi să te orientezi, să te reorientezi, să creezi autonomie de alegere, să 
îmbunătățești luarea deciziilor și să dezvolți abilități critice și de control, capătă 
mai multă putere atunci când sunt dezvoltate cu scopul unei orientări spre 
antreprenoriat și muncă independentă.  
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 Una dintre competențele cheie, inițiativa și spiritul antreprenorial, indică 
în individ capacitatea de a transforma ideile, de a acționa, de a crea, de a-și 
asuma riscuri, de a inova, de a planifica și gestiona proiecte și de a atinge 
obiective. 

Orientarea către dezvoltarea acestor abilități, mentalitate sau atribute 
este esențială pentru dezvoltarea antreprenoriatului și poate fi completată de 
cunoștințe mai specifice privind activitatea comercială în funcție de nivelul și 
tipul de educație. 

Într-adevăr, de mulți ani, dezvoltarea și promovarea antreprenoriatului 
au fost obiective strategice ale politicilor UE și ale statelor membre, în special 
în rândul tinerilor. Pentru Uniunea Europeană, toți studenții ar trebui să aibă 
acces la formarea antreprenorială, care ar trebui oferită în toate tipurile și la 
toate nivelurile educației (Comisia Europeană, 2012d). Orientarea către 
antreprenoriat și independență nu trebuie să se adreseze neapărat doar 
persoanelor care doresc și / sau au nevoie să își creeze propria afacere și să 
deschidă o afacere, ci și persoanelor care au o idee despre un loc de muncă 
sau un proiect profesionist de urmărit. Acest tip de orientare este deci 
transversal și este o abilitate care îi ajută pe indivizi, nu numai în viața lor de 
zi cu zi, în sfera internă și în societate, ci și la locul de muncă, să fie conștienți 
de contextul în care își desfășoară activitatea și să poată profita de 
oportunitățile oferite și este un punct de plecare pentru abilitățile și cunoștințele 
mai specifice necesare celor care încep sau contribuie la o activitate socială sau 
comercială. 

Uniunea Europeană consideră că tinerii care posedă mai multe atitudini 
și intenții antreprenoriale intră mai devreme în lumea muncii odată ce și-au 
finalizat studiile, sunt mai înclinați spre inovație, chiar și ca angajați și tind să 
înceapă un număr mai mare de afaceri. Orientarea spre antreprenoriat și 
independență poate fi înțeleasă ca metoda sau abordarea cu care se realizează 
orientarea, prin activități de susținere a demarării ideii antreprenoriale care 
acționează în legătură cu orientarea profesională, pentru a facilita dezvoltarea 
proiectelor de viață și de muncă ale studenţilor. 

În plus, acest tip de orientare poate fi înțeles ca abilitatea pe care o au 
indivizii de a aborda lumea afacerilor sau modul în care acționează persoana 
folosind abilități antreprenoriale, cum ar fi, de exemplu, abilitatea de a căuta 
oportunități, probleme, rezolvare, realizare etc.  
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 Și din nou orientarea către antreprenoriat și independență poate fi 
instrumentul prin care educația antreprenorială acționează nu numai asupra 
indivizilor, ci și asupra societății și economiei. Când vorbim despre educația 
antreprenorială, ne referim la programe și / sau module de dezvoltare 
antreprenorială pentru a ajuta elevii să dobândească sau să îmbunătățească 
abilitățile legate de acest domeniu, care pot avea ca scop dezvoltarea abilităților 
tehnice, care includ o cunoașterea relativă a contextului economic și pe de altă 
parte dinamica relativă a organizației, dar și abilitățile transversale, care sunt 
caracteristicile personale ale individului.  

De fapt, în studiile lui Shane procesul antreprenorial se caracterizează 
prin următoarele aspecte: 

- primul aspect (percepția contextului): apariția oportunităților; 
recunoașterea acestor oportunități; evaluarea acestor oportunități asociate cu 
o decizie activă de a le profita; găsirea resurselor necesare; dezvoltarea unei 
strategii pentru utilizarea acestor resurse și exploatarea oportunităților; 
exploatarea reală. 

- al doilea aspect (procese psihologice): factori de nivel individual (factori 
referitori la experiență, abilități, motivații, potențial); factori interpersonali sau 
de grup (factori care implică relațiile antreprenorului cu alte persoane, cum ar 
fi expunerea lor la modele de antreprenoriat, forma și calitatea rețelelor lor 
sociale); factori la nivel de companie (factori legați de mediile sociale, 
economice și politice în care își desfășoară activitatea antreprenorii). 

- al treilea aspect (proces integrat): factori individuali; factori 
interpersonali; factori contextuali.  

Când vorbim despre educația antreprenorială, ne referim la educația și 
formarea profesională care trebuie să aibă ca obiectiv stimularea spiritului 
antreprenorial în rândul tinerilor, prin acțiuni educaționale, materiale specifice 
și module de instruire pentru profesori în scopul sprijinirii activități, care în 
general nu au o abordare tradițională de predare. Acesta este ceea ce este 
definit în Comunicarea Uniunii Europene privind antreprenoriatul 2020 privind 
planul de acțiune, care consideră includerea antreprenoriatului în sistemele de 
educație și formare ca un factor cheie pentru competitivitate și creștere 
(Comisia Europeană, 2013b).   
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Mai mult, educația antreprenorială, însoțită de activități de orientare 
adecvate, întărește ceea ce se poate „dovedi deosebit de eficient în formarea 
profesională inițială, deoarece studenții sunt pe cale să intre în viața 
profesională, iar munca independentă poate fi o opțiune valoroasă pentru ei” 
(Comisia Europeană, 2009).  

Capacitatea de inițiativă și antreprenoriat, așa cum s-a menționat mai 
sus, face parte din cele opt competențe cheie care trebuie dezvoltate la fiecare 
nivel de formare, iar statele membre sunt invitate să „se asigure că competența 
cheie antreprenorială este încorporată în programele școlare ale educației 
primar, secundar, vocațional, superior și adult, înainte de sfârșitul anului 2015 
"(Comisia Europeană, 2013b).  

În Brazilia, Educația antreprenorială include capacitatea de a genera 
capital social și capital uman. Prin capital social înțelegem capacitatea de a 
rezolva probleme și de a construi prosperitate socială și economică din partea 
membrilor unei societăți; prin capital uman înțelegem dezvoltarea potențialului 
uman, iar antreprenoriatul este elementul cheie pentru dezvoltare. Educația 
antreprenorială trebuie să includă atât capitalul social, cât și capitalul uman și 
ar trebui dezvoltată încă din primii ani de educație, deoarece se referă la cultura 
care are puterea de a induce sau inhiba antreprenoriat. 

 Educația antreprenorială trebuie caracterizată prin acțiuni care 
generează noi cunoștințe pornind de la experiența de viață a individului, nu 
doar cunoștințe tehnice sau know-how. Mai mult, studiul oportunităților trebuie 
să facă parte din programa școlară și schimbarea pieței muncii, adică cea de la 
munca dependentă și bazată pe conținut, astăzi, cu viteza informației, plasarea 
unui loc de muncă se bazează pe capacitatea de a genera noi cunoștințe cu 
autonomie relativă și de a identifica oportunități, prin conținut bazat pe 
antreprenoriat însoțit întotdeauna de acțiuni de îndrumare, însoțire și sprijin. 

În țările în curs de dezvoltare există un consens cu privire la faptul că 
capacitatea de inițiativă este un răspuns pentru a ieși din starea lor de 
subdezvoltare. De fapt, educația antreprenorială se concentrează pe crearea 
de noi afaceri și dezvoltarea atitudinilor antreprenoriale. 

Astfel, procesele de orientare trebuie să se bazeze pe o idee 
antreprenorială sau spirit antreprenorial care poate favoriza dezvoltarea unor 
alegeri profesionale mai independente, autocunoaștere, muncă, identitate, 
informații profesionale etc.   
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În plus, importanța chestionării formării consultanților și consilierilor de 
muncă, însăși noțiunile de antreprenoriat și autonomie, în special luând în 
considerare contextul contemporan al transformărilor din lume, este discutată 
în investigațiile științifice și în procesele de intervenție. și, în consecință, noile 
cerințe privind caracteristicile forței de muncă.  
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IV.6. Principii și măsuri pentru formarea de programe 
antreprenoriale universitare  

 
 
Programele de educație antreprenorială pot avea obiective diferite, cum 

ar fi:  
- dezvoltarea impulsului antreprenorial în rândul studenților (creșterea 

gradului de conștientizare și motivație);  
- instruirea studenților în ceea ce este necesar pentru înființarea unei 

afaceri și gestionarea creșterii acesteia; 
- dezvoltarea abilităților antreprenoriale necesare pentru identificarea și 

exploatarea oportunităților de afaceri.  

Scopul cursului/programului trebuie definit cu precizie, la fel ca rezultatul 
(rezultatele) așteptat(e). În timp ce crearea de start-up-uri pentru absolvenți 
este, prin urmare, un rezultat dezirabil, nu trebuie uitat că antreprenoriatul 
este, de asemenea (și în mod egal) gestionarea cu succes a inovării și creșterii. 

În programele de afaceri și antreprenoriat existente, de foarte multe ori 
este luat în considerare doar aspectul de pornire, în timp ce abilitățile și 
cunoștințele necesare pentru a gestiona faza de creștere a unei afaceri mici 
sunt neglijate. În acest sens, există, în termeni generali, necesitatea unei 
schimbări în focusul programelor și cursurilor de educație antreprenorială din 
întreaga Europă. O lipsă percepută de experiență relevantă și o lipsă de 
încredere în sine sunt două motive adesea citate pentru noii absolvenți care nu 
se angajează în antreprenoriat la scurt timp după absolvire. 

 Experiența universitară ar trebui să fie capabilă să răspundă atât acestor 
nevoi. Experiența de învățare trebuie să construiască profunzime și amploare 
în conștientizare, înțelegere și capacitate. Deși nu se aplică în toate cazurile, 
abordarea generală ar fi asigurarea unei expuneri largi și experiențe pozitive și 
motivaționale în primele etape ale vieții universitare. Apoi, aceasta oferă o 
platformă de la care să construiți profunzimea și capacitatea de pregătire 
pentru o carieră antreprenorială la punctul de ieșire. Punctul important aici este 
cel al progresului, nu numai prin universitate, ci și prin întregul sistem de 
învățământ la toate nivelurile. 

 Integrarea antreprenoriatului în curriculum trebuie să fie viziunea unei 
instituții de învățământ superior ca parte a misiunii sale mai largi. Furnizarea 
ar trebui să fie accesibilă pentru studenții în domeniul artelor și al științelor  
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umaniste, așa cum este și pentru studenții în afaceri/științe sociale și științe/ 
inginerie. Educatorii ar trebui să fie confortabili și calificați în abordarea 
diversității grupurilor de studenți, din medii culturale diferite, oferind exemple 
și modele de rol care se referă la contextele lor.  

Date recente din anumite țări europene arată că majoritatea cursurilor 
de antreprenoriat sunt oferite în studii economice și de afaceri (de exemplu în 
Spania și în Marea Britanie, a se vedea tabelele 1 și 2 din secțiunea anterioară). 
Cu toate acestea, este îndoielnic dacă școlile de afaceri sunt locul cel mai 
potrivit pentru a preda antreprenoriatul: ideile de afaceri inovatoare și viabile 
pot fi mai susceptibile de a proveni din studii tehnice, științifice și creative. 

 În Germania, majoritatea spin-off-urilor provin de la universități de 
științe aplicate și universități tehnice. Prin urmare, adevărata provocare este de 
a construi abordări interdisciplinare, făcând educația antreprenorială accesibilă 
tuturor studenților și, acolo unde este cazul, creând echipe pentru dezvoltarea 
și exploatarea ideilor de afaceri, amestecând studenți din studii economice și 
de afaceri cu studenți din alte facultăți și cu diferite.  

Pentru studenții din domeniul științei/tehnicii de la Universitatea din 
Cambridge, Marea Britanie, s-a concentrat pe trei aspecte ale educației 
antreprenoriale:  

1. Motivația antreprenorială: întrebarea ce motivează indivizii; 
importanța socială și economică a comercializării științei și tehnologiei; 
aspectele distractive ale acestuia; prin modele, exemple și discuții de clasă.  

2. Recunoașterea oportunităților: acesta este un aspect foarte important 
al educației antreprenoriale, deoarece atât de mult se bazează pe faptul că 
oamenii sunt sau nu capabili să „vadă” o oportunitate care îi motivează să o 
urmărească. Acest lucru este predat prin metode de „învățare prin acțiune”.  

3. Comercializare: printr-o varietate de situații și o serie de moduri la 
diferite niveluri de profunzime. Prelegeri de la practicieni; concursuri de planuri 
de afaceri; piese scurte de lucru desigur; supravegheri de grup mic etc. 
Instituțiile de învățământ superior ar trebui să ofere o serie de cursuri, mai 
degrabă decât să se bazeze pe un anumit model de livrare. Mai ales în primele 
etape de promovare a educației antreprenoriale, este mai bine să aveți o gamă 
variată de oferte: opțiuni pe care elevii le pot lua, activități extracurriculare, 
concursuri de planuri de afaceri și alte activități care au avantajul adăugat de 
a aduce comunitatea de afaceri locală mediul educațional.  
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 Absolvenții și studenții „aproape” sunt mai predispuși să fie în măsură 
să exploateze oportunități pentru antreprenoriat, în timp ce noii studenți pot 
căuta o mai mare conștientizare/înțelegere, idei, oportunități, motivație, 
încredere în acțiune și rețele sociale noi. 

Sensibilizarea ar putea și ar trebui să vizeze toți studenții, în timp ce un 
grup selectat va fi interesat să dobândească acele abilități specifice necesare 
pentru gestionarea și dezvoltarea unei afaceri. 

Prin urmare, într-o varietate de cursuri pe care instituțiile de învățământ 
superior le pot oferi, inclusiv unele interdisciplinare, ar trebui acoperite 
următoarele aspecte principale:  

a) generarea de idei și recunoașterea oportunităților 
b) crearea unei noi întreprinderi/organizații 
c) creșterea unui tânăr aventură.  
Anumite alte aspecte pot fi foarte importante, cum ar fi: 

– managementul inovației;  
– antreprenoriat corporativ și intraprenoriat;  
– management antreprenorial;  
– marketing și finanțare antreprenorială;  
– succesiunea corporativă.  

În cadrul Procesului de la Bologna, predarea ar trebui să fie direcționată 
către competențele relevante pentru fiecare nivel. Proiectul Tuning 17 finanțat 
de UE îl transpune în competențe generice și specifice subiectului: locul 27 în 
lista de 30 de competențe generice Tuning este „inițiativă și spirit 
antreprenorial”; multe dintre celelalte elemente îl susțin în mod eficient. Atât 
Procesul de la Bologna, cât și Proiectul Tuning își asumă un studiu axat pe 
rezultate, ponderat în mod adecvat și evaluat în mod fiabil.  

Cu toate acestea, progresia liniară a Bachelor-Master-Doctorat nu este 
singura cale pe care studenții o pot urma. Într-adevăr, este posibil ca studenții 
antreprenori să fie mai puțin probabil să urmeze acest traseu convențional. 

Odată cu învățarea pe tot parcursul vieții, nu se mai poate da de la sine 
înțeles că studenții studiază cu normă întreagă sau că studenții la master sunt 
neapărat mai în vârstă decât studenții sau că cursurile de master includ conținut 
care nu se găsește la alte niveluri.  

Rezultă că conținutul și metodele de predare ar trebui să crească din 
nevoile anumitor grupuri de studenți, mai degrabă decât să urmeze un 
curriculum prescris.   
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Ce să înveți? Opiniile membrilor grupului de lucru au divergut într-o 
oarecare măsură dacă conținutul predării ar trebui să fie diferit pentru studenții 
din domeniul afacerilor și al studiilor non-comerciale. Unii susțin că conținutul 
va fi similar, dar modul de livrare a acestuia va fi diferit. 

 Există o percepție generală că studenții din inginerie și științe vor 
aprecia o abordare mai practică și este de comun acord că acești studenți vor 
avea nevoie și de unele elemente de bază ale economiei, tehnicilor de 
marketing și management. Faptul este că majoritatea studenților la studii non-
comerciale nu au o cunoaștere extinsă a subiectelor de afaceri. În tratarea 
subiectelor economice și a spiritului antreprenorial, cel mai bun mod de a 
motiva studenții din alte domenii este prin prezentarea de exemple din 
domeniul tehnic relevant. Accentul ar trebui să se pună pe conexiunile esențiale 
și aspectele practice, având în vedere grupul țintă special de studenți.  

Studenții care nu sunt de afaceri sunt foarte buni din punct de vedere 
tehnic și au adesea idei de produse foarte puternice. Cu toate acestea, acestea 
sunt slabe în domeniul comercializării și al marketingului. Prin urmare, studenții 
din acest context necesită prelegeri personalizate despre proprietatea 
intelectuală, procesul de comercializare, marketing și capital de risc. Scopul ar 
trebui să fie ca, indiferent de ce lucrează absolvenții de la facultățile tehnice, 
să fie mereu cu ochii pe aspectele antreprenoriale.  

De fapt, majoritatea studenților care nu sunt de afaceri tind să fie 
orientați spre produs în abordarea lor de afaceri și nu înțeleg că, indiferent cât 
de inovator este produsul, dacă piața nu o solicită, nu există nicio afacere 
durabilă. Acest lucru ar trebui să ajute la evitarea unei greșeli majore a tinerilor 
antreprenori tehnici, la dezvoltarea produsului mai întâi și abia apoi la analiza 
potențialului pieței.  

Pe de altă parte, predarea antreprenoriatului pentru studenții din 
domeniile economic și de afaceri are un accent mult mai restrâns, deoarece 
celelalte studii de competență în afaceri sunt oferite separat (marketing, 
management etc.). Deci, educația antreprenorială va accentua faza de 
înființare și creșterea unui IMM.  

Pedagogia în sine ar trebui să conțină experiențe și oportunități 
antreprenoriale și întreprinzătoare. Doar cunoașterea despre antreprenoriat nu 
este o bază adecvată pentru îmbunătățirea comportamentelor antreprenoriale 
și pentru influențarea intențiilor tinerilor.  
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 Ceea ce este necesar nu este doar conținutul sau pedagogia, ci întregul 
mediu de învățare. Majoritatea experților sunt de acord că obiectivele, 
conținutul și metodele de predare pot diferi în funcție de nivelul de educație. 
În timp ce cu studenții, cel mai important lucru va fi să lucreze în general la 
mentalitățile studenților și să stimuleze interesul pentru munca independentă 
și crearea de afaceri (elemente de conștientizare și motivație), studenții 
absolvenți și postuniversitari vor avea nevoie de instrumente practice (cum ar 
fi concursurile de planuri de afaceri) și sprijin concret pentru ideile lor de 
afaceri. Cu toate acestea, Procesul de la Bologna își propune să facă primele 
grade adecvate pentru intrarea pe piața muncii și, ca atare, conținutul formării 
antreprenoriale, chiar și la nivel universitar, ar trebui să fie suficient de complet 
pentru a permite studenților să se angajeze în propria lor inițiativă de start-up 
la încheierea instruirii. 

O scurtă prezentare generală a elementelor comune ale educației 
antreprenoriale și a diverselor nevoi ale diferitelor grupuri țintă este oferită mai 
jos. Aceste descrieri, în special subiectele de obicei relevante pentru anumite 
grupuri țintă specifice, nu trebuie considerate ca în oricum exhaustiv. Scopul 
este de a oferi o idee generală asupra conținutului educației antreprenoriale, 
dat fiind că diferite tipuri de studenți pot avea nevoi diferite, în timp ce unele 
caracteristici generale vor fi aceleași pentru toată lumea.  

Prin metode adecvate de livrare, programele și cursurile ar trebui orientate 
către dobândirea de abilități generice și orizontale, cu scopul de a-i face pe 
elevi:  

 mai creativ/inovator;  
 foarte motivat;  
 proactiv;  
 conștient de sine; 
 încrezător în sine;  
 dispus să provoace; 
 comunicatori mai buni;  
 factorii de decizie; 
 lideri;  
 negociatori; 
 rezolvarea problemelor;  
 jucători de echipă;  
 gânditori sistematici;   
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 mai puțin dependent;  
 mai puțin avers de risc;  
 capabil să trăiască cu incertitudine; 
 capabil să recunoască oportunități.  

În ceea ce privește conținutul specific, programele și cursurile ar trebui 
adaptate diferitelor grupuri țintă:  

– după nivel: licență, absolvent, postuniversitar, doctorat;  
– pe domenii de studiu: economie/afaceri, studii 

științifice/tehnice, științe umane, arte și design.  
Cu cât nivelul de studii este mai ridicat, cu atât mai complex și mai 

aproape de viața reală de afaceri este conținutul predării (până la concursurile 
de finanțare a start-up-urilor etc.).  

Predarea ar trebui să utilizeze o abordare interdisciplinară, obiectivul 
final fiind acela de a combina studenți din diferite facultăți și diferite domenii 
de studiu, care vor coopera în dezvoltarea activităților și proiectelor comune. 

Cursuri și activități despre antreprenoriat pentru toate categoriile de 
studenți, în orice domeniu al studiază, oferă abilități de bază în afaceri și crește 
gradul de conștientizare a spiritului antreprenorial ca o potențială opțiune de 
carieră. Acest lucru nu se referă doar la start-up-uri, ci include și intra-
antreprenoriatul și încurajarea persoanelor întreprinzătoare din toate 
categoriile sociale.  

Majoritatea conținuturilor posibile ale cursurilor de antreprenoriat 
sunt relevante pentru studenții din toate domeniile de studii.  

Cu toate acestea, pentru ca predarea să fie adaptată nevoilor 
specifice diferitelor categorii, se pune mai mult accent pe un aspect sau altul, 
de exemplu:  

- Antreprenoriatul în școlile de afaceri și studiile economice se 
concentrează pe înființarea de afaceri și crearea de noi proiecte, precum și pe 
gestionarea și creșterea IMM-urilor. Studenții din economie învață să lucreze 
cu studenți din diferite domenii (inginerie, studii științifice etc.).  

- Antreprenoriatul în cadrul studiilor științifice și tehnologice este 
preocupat în special de exploatarea proprietății intelectuale, crearea 
companiilor derivate și aventurarea și oferă cursuri pe probleme precum:  
tehnici de management; marketing, comercializare și vânzare de idei bazate pe 
tehnologie;  
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-  brevetarea și protejarea ideilor bazate pe tehnologie; finanțarea 
și internaționalizarea întreprinderilor de înaltă tehnologie. 

- Pentru studenții din domeniul științelor umaniste, accentul va fi 
pus pe autogestionare și pe antreprenoriatul social, care este un domeniu 
emergent de creștere și oferă oportunități de a face diferența în contextele 
sociale și comunitare.  

- Antreprenoriatul pentru artele creative și designul se 
concentrează pe oportunitățile care apar prin creativitate și munca creativă, 
pregătirea absolvenților pentru a lucra ca profesioniști independenți sau 
independenți sau crearea de întreprinderi mici și întreprinderi.  

Rezultă că atât în științele umaniste, cât și în studiile creative, următoarele 
subiecte sunt deosebit de relevante:  

- antreprenoriat social;  
- autogestionare;  
- inovație bazată pe utilizatori;  
- antreprenoriat part-time și freelance. 
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IV.7. Metode şi tehnici de studiere a intereselor, intenţiilor şi 
planurilor profesionale ale studenţilor 

 
Consilierea universitară este de importanţă majoră în ţările dezvoltate, 

preocupate de dezvoltarea tinerei generaţii. Este nevoie de o abordare 
proactivă a posibilelor probleme cu care actualii studenţi, viitorii absolvenţi, se 
pot confrunta peste câţiva ani. Sociologi, antropologi, analişti economici, 
asistenţi sociali – sunt chemaţi să facă echipă cu specialiştii în consiliere 
universitară, cu psihologii. Studentul trebuie să fie beneficiarul unor programe 
echilibrate, de prevenire şi de intervenţie a consilierilor. Consilierea profesională 
a studenţilor reprezintă ansamblul acţiunilor opţionale şi consultative realizate 
prin modalităţi pedagogice, psihopedagogice generale şi speciale, subordonate, 
din punctul de vedere al conţinutului, dimensiunii tehnologice/aplicative a 
educaţiei.  

Din perspectiva metodologică, acţiunile de consiliere profesională a 
studenţilor sunt subordonate activităţii de asistenţă psihopedagogică şi socială 
a cadrelor didactice specialiste în domeniu acordată studenţilor, proiectată la 
nivelul sistemului de învăţământ, în vederea unor opţiuni corecte de instruire 
profesională şi de practică profesională. Pe lângă rolurile generale ale unui 
consilier şcolar (consiliere individuală, consiliere de grup, training, consultanţă 
şi dezvoltare organizaţională), consilierul şcolar mai este pregătit să desfăşoare 
activităţi de evaluare, asistenţă în carieră, plasament, prevenire a problemelor 
de dezvoltare.  

Principalii factori implicaţi şi cu responsabilităţi în consiliere profesională 
a studenţilor sunt: mediul universitar, familia, unităţile economice, mass-media, 
alte instituţii specializate. Universitatea joacă un rol esenţial atât prin structurile 
sale, ciclurile şi tipurile de programe, cât şi prin diversitatea disciplinelor de 
învăţământ, a acţiunilor specifice de consiliere profesională a carierei 
(activitatea consilierilor şcolari, a psihopedagogilor, tutoriat etc.). Cei doi agenţi 
implicaţi direct în procesul de consiliere a carierei studentului sunt cei doi factori 
umani: 1. consilierul şcolar-ca specialist; 2. studentul. Scopul fundamental al 
consilierii profesionale este asigurarea unei funcţionări optime a individului sau 
grupului, scop care se poate atinge prin împlinirea obiectivelor consilierii: 
identificarea de interese profesionale, formarea viziunii profesionale, sprijinirea 
dezvoltării planului de carieră, dezvoltare personală prin lucrul în echipă, 
abordarea leadership.   
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 Consilierea profesională a studentului este tipul de îndrumare în 

vederea continuării studiilor de licenţă, aprofundării studiilor după licenţă prin 
parcurgerea unui program de master şi apoi, chiar de doctorat în domeniu, 
alegerii unei forme de învăţământ potrivit nivelului de pregătire atins anterior 
şi, mai ales, potrivit aptitudinilor, intereselor profesionale şi personalităţii lui. 
Foarte importantă este îndrumarea studentului, viitor absolvent, în ocuparea 
unui loc de muncă pe piaţa muncii. Nivelul cunoştinţelor şi al deprinderilor poate 
fi cunoscut prin examene şi probe profesionale. La acestea se adaugă 
diagnosticul psihologic, psihopedagogic stabilit de specialist prin aplicarea unor 
teste psihologice: teste de aptitudini, teste (chestionare) de interese 
profesionale, teste şi chestionare de personalitate. În urma evaluării, 
studentului i se fac recomandări privind continuarea educaţiei, i se oferă 
informaţii despre programe de studii superioare, care corespund cerinţelor sale 
educaţionale, despre condiţiile de acces la aceste programe (exemplul unui 
master în domeniu) şi despre formalităţiile ce trebuie îndeplinite în acest scop.  

Se poate spune că o informare asupra principiilor care guvernează piaţa 
muncii, despre situaţia privind perspectivele reale de angajare, despre 
posibilităţile profesionale oferite de un anumit nivel de educaţie reprezintă un 
demers util încă din perioada studiilor. Prin consilierea profesională acordată 
studenţilor se urmăreşte creşterea încrederii acestora în forţele proprii şi în 
capacitatea lor de a alege o aprofundare a studiilor, de a căuta un loc de muncă 
pe piaţa muncii şi de a se angaja mai usor într-un job. Consilierea profesională 
a studenţilor este un serviciu care se oferă atât individual, cât şi în grupuri, de 
exemplu, consilierea profesională a studenţilor unui an de studiu. 

 Alegerea profesiei reprezintă o expresie a personalităţii; inventarele de 
interes sunt inventare de personalitate; membrii aceluiaşi domeniu de activitate 
au personalităţi similare, precum şi istorii similare ale dezvoltării personalităţii; 
indivizii unui grup vocaţional, având personalităţi similare, vor răspunde, în 
multe situaţii şi la multe probleme, în mod similar, punându-şi amprenta asupra 
mediului instituţional, dându-i acestuia anumite caracteristici; satisfacţia 
profesională, stabilitatea şi realizarea în profesie depind de congruenţa dintre 
propria personalitate şi mediul în care munceşte sau va munci. 



121  

 
Planul de carieră  
Activităţile de consiliere profesională urmăresc dezvoltarea planului de 

carieră personală şi înzestrarea tânărului cu cunoştinţe şi abilităţi necesare 
pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere. Acest fapt se 
impune cu necesitate în condiţiile unei pieţe de muncă flexibile şi în mare parte 
imprevizibile, fluctuante, aflată într-o continuă metamorfoză atât a configuraţiei 
sale externe (ponderea diverselor profesii pe piaţa muncii şi schimbarea relaţiei 
dintre ele), cât şi interne (modificări în cerinţele impuse de diverse profesii).  

Cerinţele locurilor de muncă evoluează în permanenţă:  
-creşte complexitatea sarcinilor ce trebuie îndeplinite; 
 -creşte numărul şi complexitatea competenţelor, respectiv a 

cunoştinţelor, deprinderilor, abilităţilor şi atitudinilor ce trebuie exercitate în 
cadrul locurilor de muncă, a valorilor ce trebuie respectate în cadrul lor;  

-se exercită o presiune crescută asupra individului de a lua o serie de 
decizii în mod individual;  

 -se accentuează rolul abilităţilor de comunicare eficientă;  
-se impune tot mai multă iniţiativă, motivaţie şi flexibilitate în exercitarea 

sarcinilor de muncă.  
În aceste condiţii, o consiliere şi o orientare profesională strictă, 

unidirecţională, bazată pe un model static, de suprapunere a unor caracteristici 
personale cu caracteristicile unui domeniu ocupaţional, nu mai este validă. În 
concepţia lui Savickas (1999), activităţile de orientare trebuie să vizeze 
educarea tinerilor pentru independenţă şi flexibiliate în 5 domenii de 
competenţă: cunoştinţe despre sine, informaţii ocupaţionale, luarea deciziei, 
planificare, rezolvare de probleme. Aceste competenţe dobândite permit 
exercitarea unui control asupra propriei dezvoltări şi asigură flexibilitate în 
managementul carierei profesionale. Ca activităţi ce pot fi cuprinse într-un 
program de consiliere pentru carieră pot fi menţionate: prelegeri despre diverse 
ocupaţii, work-shop-uri pe teme de carieră, discuţii de grup, vizite la diverse 
locuri de muncă, studiul unor documente scrise, redactare de CV-uri şi scrisori 
de intenţie, jocuri de rol, realizarea de colecţii de informaţii şi imagini despre 
diverse locuri de muncă şi profesii, consultarea specialiştilor în domeniul pieţei 
forţei de muncă.   
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Prin consilierea studenţilor se realizează:  

 evidenţierea şi accentuarea aspiraţiilor vocaţionale; 
 îndrumarea către continuarea profesionalizării prin studii;  
 îndrumarea în redactarea şi pregătirea unor instrumente absolut 

necesare pentru angajarea într-un loc de muncă şi integrarea pe piaţa 
muncii;  

 achiziţionarea de structuri cognitive integrative pentru informaţiile 
despre sine, ocupaţii şi relaţiile complexe dintre acestea;  

 suport psihopedagogic în explorarea propriei persoane şi a diverselor 
trasee educaţionale şi profesionale;  

 expunerea la informaţii ocupaţionale;  
 suport in dezvoltarea planului de carieră a studentului.  

Un om nu se dezvoltă doar în plan profesional, ci şi în plan personal. 
Nicio parte nu trebuie neglijată. Aşa cum cariera profesională nu este decât o 
felie din viaţa unei persoane, Planul de carieră nu este decât o componentă a 
Planului de dezvoltare personală. Deci, Planul de carieră nu trebuie confundat 
cu Planul de dezvoltare personală, fiind diferite. Un Plan de carieră este alcătuit, 
în esenţă, din scopul şi obiectivele carierei, strategiile de realizare a acestora, 
termene, resurse, posibile blocaje prevăzute. Obiectivele Planului de carieră 
trebuie să decurgă din misiunea personală, din concepţia de a fi a tânărului, 
din obiectivul personal menţionat în Planul de dezvoltare personală, iar acesta 
trebuie să oglindească şi să fie conectat în profunzimea naturii şi 
caracteristicilor personale ale individului, aptitudinilor şi talentelor lui, modului 
lui de a fi, celor mai înalte nevoi ale lui. Obiectivele trebuie fixate pe termen 
scurt, mediu şi lung iar, în ansamblu, ele trebuie corelate şi integrate astfel 
încât atingerea celor mai apropiate să constituie paşi în atingerea celor 
depărtate.  

Planul de carieră este o hartă a vieţii profesionale; oricând putem să 
vedem pe hârtie exact unde ne aflăm în drumul nostru către atingerea 
obiectivelor propuse, ce paşi am parcurs şi ce paşi mai avem de parcurs. În 
acelaşi timp, Planul trebuie să ne ofere şi flexibilitate în atingerea obiectivelor. 
Strategiile pentru atingerea obiectivelor trebuie să prevadă planuri alternative, 
bazate pe toate scenariile posibile (de la cele mai pesimiste la cele mai 
optimiste). 
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Model de consiliere cu tema ,,Planul meu de carieră’’ 

 

Obiectiv 
Dezvoltarea abilităţii de construire a  
unui plan de carieră 

Durata 60 minute 
Materiale Fişa de lucru ,,Planul meu de carieră’’ 

Desfăşurarea 
activităţii 

– Se prezintă studenţilor planul de carieră: componentele 
acestuia şi principalele caracteristici ale acestor 
componente.  

– Se solicită studentului să se gândească la un scop de 
carieră.  

– Se găseste împreună cu studentul exemple de scopuri de 
carieră şi se discută relaţia dintre scopurile pe termen 
scurt şi cele pe termen lung.  

– Se cere studenţilor să îşi construiască propriul plan de 
realizare a scopului, utilizând modelul din fişa de lucru.  

– Se oferă sprijin studentului pe parcursul realizării sarcinii 
(dacă este cazul) 

– La sfârşitul activităţii, studentul este rugat să-şi prezinte 
propriul plan de realizare a scopului.  

Discuţii 
 

– Caracteristici care determină eficienţa unui plan de 
carieră:  

– scopul să fie clar formulat; 
– paşii să se plieze pe strategiile de realizare a acestuia; 
– timpul să fie ales în concordanţă cu acţiunile care 

trebuie realizate;  
– relaţia dintre scopurile de lungă durată şi cele de scurtă 

durată;  
– dificultăţi în realizarea planului de carieră. 

De urmărit 

– să înţeleagă rolul unui plan de carieră; 
– să identifice scopuri şi obiective proprii de carieră;  
– să dea exemple de bariere în realizarea planurilor de 

carieră;  
– să propună modalităţi de depăşire 
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Fişa de lucru: ,,Planul meu de carieră’’ 
 

Scopul: 
Obiectivul nr. 1 

Strategii de 
realizare 

Termen Resurse 
Posibile 
bariere 

    
Obiectivul nr. 2 

Strategii de 
realizare 

Termen Resurse 
Posibile 
bariere 

    
Obiectivul nr. 3 

Strategii de 
realizare 

Termen Resurse 
Posibile 
bariere 

    
 

Coaching  
Prin coaching ne formăm acele abilităţi, deprinderi si aptitudini de a folosi 

cuvântul, imaginea, prezenţa, atitudinea ca resurse in perfecţionarea artei de 
a comunica. Comunicarea înseamnă un proces de transmitere a mesajului de 
la emiţător la receptor printr-un canal, fiecare din aceste trei elemente având 
un rol de îndeplinit pentru ca procesul de comunicare să fie eficient. 
Descoperirea vocaţiei profesionale prin coaching este un subiect care suscită 
un interes maxim pentru studenţii participanţi la consilierea de grup şi coaching 
pentru facilitarea formării viziunii profesionale şi dezvoltarea abilităţilor de 
leadership şi lucru în echipă, pe de-o parte datorită actualităţii sale, pe de 
cealaltă parte, datorită atmosferei instructivamicale indusă de consilierul şcolar, 
dar şi clarificării unor concepte specifice temei tratate.  

În coaching se pot organiza workshop-uri interactive, derulându-se ca 
jocuri de echipă, discuţii de echipă, în care cei prezenţi interacţionează prin 
adresare de întrebări şi elaborare de răspunsuri.  

Exemplu de workshop interactiv în coaching de grup:  
- aşezarea echipei în cerc pentru un contact vizual cât mai bun;  
- la invitaţia consilierului şcolar, fiecare îşi alege un partener lângă care 

se mută;   
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- iniţial se împart câte trei post-it-uri: pe unul dintre post-it-uri, studenţii 
scriu câteva cuvinte despre ei şi activitatea lor profesională din prezent, pe al 
doilea, trei domenii de interes profesional şi pentru fiecare dintre ele o abilitate 
utilă, din punctul lor de vedere, activării în unul dintre cele trei domenii; pe 
ultimul bileţel, al treilea la număr, se notează o întrebare la care studenţii 
implicaţi trebuie să afle răspunsul până la finele întâlnirii şedinţei de consiliere 
de grup şi coaching pentru facilitarea formării viziunii profesionale şi 
dezvoltarea abilităţilor de leadership şi lucru în echipă; 

 - studenţii din echipă schimbă bileţele între ei şi, printr-o prezentare pe 
care aş numi-o aici “încrucişată”, unde fiecare a citit rândurile celuilalt, “gheaţa 
a fost spartă’’, subiectele înşiruite pe flipchart si discuţia declarată “deschisă”; 
-consilierul şcolar monitorizează discuţia studenţilor, îi corectează, îi îndrumă 
după nevoi şi, în final, subliniază concluziile finale ale întâlnirii de consiliere de 
grup şi coaching pentru facilitarea formării viziunii profesionale şi dezvoltarea 
abilităţilor de leadership şi lucru în echipă.  

Vocaţia profesională 

Reprezintă chemarea, înclinaţia, predispoziţia, apropierea pentru un 
anumit domeniu de activitate sau profesie.  

Vocaţia profesională se află în directă legătură cu o disponibilitate 
lăuntrică, incontestabilă, ce porneşte din miezul sufletului nostru, se 
fundamentează pe abilităţile noastre native pentru o profesie, pentru un loc de 
muncă, dar şi transformarea aptitudinilor în competenţe în cazul practicării 
profesiei, care poate deveni sursa inepuizabilă de satisfacţii profesionale, buna 
dispoziţie şi mulţumire zilnică.  

Câteodată, ca urmare a constrângerilor de natură socială sau financiară, 
se pierde contactul cu eul profund şi ca urmare, cu vocaţia profesională, iar 
pentru regăsirea drumului către sinele profesional este nevoie de un ghid, de 
un coach. Acesta poate fi o persoană dragă celui îndrumat, ghidat, respectiv, 
un părinte, un profesor, un prieten sau poate fi un profesionist, precum 
consilierul şcolar sau psihologul care prin atitudine şi înţelegere, ajută la 
apropierea de vocaţia profesională, de ceea ce împlineşte un tânăr student-
viitor profesionist cu adevărat.   
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Coaching-ul pentru facilitarea formării viziunii profesionale şi dezvoltarea 
abilităţilor de leadership şi lucru în echipă reprezintă un proces bazat pe 
întrebări şi răspunsuri prin care o persoană cu un obiectiv profesional 
conştientizează propriile răspunsuri, aptitudini şi acţiuni care îl conduc în 
direcţia profesională dorită.  

Revenind la calităţile necesare unui coach (consilier şcolar/psiholog) în 
învăţământul superior, acesta are nevoie, pe lângă pregătirea şi experienţa 
profesională în domeniu, şi de o capacitate dezvoltată de empatie pe care să o 
mobilizeze în vederea unei relaţii autentice cu studentul sau/studenţii săi. 
Coach-ul trebuie să ştie să asculte detaşat, să îşi reducă la tăcere propriile 
“voci”, să nu judece şi nu în ultimul rând, să înţeleagă dinamica 
persoanei/persoanelor pe care o are/îi are în faţă, modul în care aceasta 
gândeşte, acţionează şi simte.  

Găsirea vocaţiei nu este un proces facil, dar este unul posibil, necesitând 
constanţă, deschidere şi câţiva paşi de parcurs: identificarea vocaţiei, stabilirea 
motivaţiei, găsirea resurselor interne şi externe pentru a susţine procesul de 
instruire într-un context potrivit. Şi dacă acesta nu există, se crează contextul 
potrivit. În facultate, învăţarea trebuie corelată cu viaţa reală, viaţa 
profesională şi antreprenorială, având în vedere sistemul în care trăim bazat pe 
economia de piaţă. Sistemul de educare personală în afaceri, în leadership, în 
viaţa de familie, în educaţia financiară este foarte important.  

 Materialele de dezvoltare personală ajută. Pot fi folosite în coaching-ul 
profesional ca materiale instructiv educative, cărţi, reviste, CD-uri, dar şi 
seminarii, întâlniri de dezvoltare personală şi profesională. Vocaţia şi “visul’’ 
personal reprezintă două dintre cele mai cunoscute teme din dezvoltarea 
personală. Este dezbătută pe larg în literatura din străinătate, mai puţin în 
literatura de dezvoltare personală din România. Majoritatea oamenilor nici nu 
pun preţ pe vocaţie, cu atât mai mult să încerce să şi-o găsească, să-şi găsească 
un drum profesional în viaţă.  

Descoperirea vocaţiei reprezintă un lucru important pentru viaţă, care 
începe cu educaţia dată de părinţi, de la modul cum aceştia văd lumea în care 
trăiesc, ei fiind influenţaţi de experienţa personală şi de cultura socială în 
mijlocul căreia trăiesc. Apoi, şcoala “ajustează” atât comportamentul, cât şi 
modul în care gândeşte fiecare. După terminarea facultăţii, tinerii care urmează 
acest nivel de instruire şi educaţie, pornesc în viaţă ca persoane independente. 
Cel puţin aşa ar trebui.   
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Există presiunea socială, cultura socială, dar mai ales presiunea media, în 
special televiziunea, care “ajustează” şi ea comportamentul tinerilor absolvenţi 
de învăţământ superior. Descoperirea vocaţiei este preocuparea de dezvoltarea 
personală, este un mod în care se trăieşte viaţa, sursa unei motivaţii 
profesionale continue, care dă forţă tinerilor de a trece peste oprelişti. 

Organizarea eficientă a consilierii şi coaching-ului studenţilor “Societatea 
şi-a creat totdeauna şcoala de care a avut nevoie şi modul de organizare a 
învăţământului care a corespuns mai deplin intereselor sale. Şi societatea 
contemporană va opera selecţia didactică de care are nevoie.’’ (Ţîrcovnicu, 
Victor, 1981) Cercetările recente de psihologie şi cunoaştere a procesului de 
învăţare (P. Golu, 1985; N. Csomsky, J. Piaget, 1988; I. Neacsu, 1990; I. 
Drăgan, 1991; I. Radu, 1991) arată că tinerii învaţă numai activând fizic şi 
intelectual.  

Asimilarea noilor cunoştinţe de specialitate şi dezvoltarea capacităţilor 
intelectuale necesită o activitate personală a subiectului, un efort de gândire 
care să determine rezolvarea unei probleme. Modern, se recomandă alternarea 
activităţii individuale a fiecărui student cu momentele de activitate în echipe şi/ 
sau cu fazele de bilanţ la nivelul anului de studiU. 

 
Organizarea individuală a activităţii de consiliere şi  

coaching a studenţilor 
 

Pornind de la ideile lui J. J. Rousseau, M. Montessori, O. Decroly ş. a., 
orientarea psihocentristă acordă prioritate instruirii individualizate, muncii 
independente, stimulării unei puternice motivaţii interne pentru învăţare, 
inclusiv pentru învăţarea studenţilor pentru viitoarea lor carieră profesională. 

Modalitatea de organizare a consilierii şi coaching-ului individual este cea 
a unui dialog constructiv şi amical între consilierul şcolar/psihologul şcolar şi 
fiecare student în parte, completându-se de către primul partener al dialogului 
un formular de consiliere ce cuprinde date personale ale studentului, despre 
studiile şi rezultatele universitare ale acestuia, despre familia şi prietenii lui, 
despre procesele psihice ale studentului, despre posibilele locuri de muncă şi 
profesii avute până la momentul consilierii şi despre cele vizate de acesta etc. 

Anterior acestui dialog, fiecare student va rezolva un test de aptitudini, 
din care să reiasă cariera profesională dorită în funcţie de personalitatea lui. 
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 În acelaşi scop, fiecare student care participă la activitatea de consiliere 
individuală şi coaching va răspunde la un chestionar/test de interese 
profesionale. Sfătuirea, îndrumarea, ghidarea studenţilor se face în mod 
personalizat, în funcţie de profilul profesional al fiecăruia, de personalitatea 
fiecărui student, design-ul consilierii şi coaching-ului fiind acelaşi pentru toţi 
studenţii implicaţi în proiectul de consiliere în vederea accederii pe piaţa muncii, 
respectiv fiind aplicate aceleaşi chestionare, aceleaşi teste, aceleaşi formulare 
de consiliere, iar tematica dialogului fiind comună tuturor studenţilor, cu acelaşi 
,,schelet metodologic’’, cu centrare pe viitorul profesional al fiecărui student.  

Condiţii şi cerinţe ale organizării consilierii si coaching-ului individual. Nu 
se poate organiza consiliere individuală şi coaching individual şi mai ales 
diferenţiate fără cunoaşterea temeinică a particularităţilor fizice şi psihice de 
vârstă a studenţilor, a grupului ţintă de studenţi cu care consilierul şcolar/ 
psihologul lucrează, precum şi a particularităţilor fizice şi psihice individuale ale 
acestora. Este necesară cunoaşterea aptitudinilor şi a intereselor fiecărui 
student, a capacităţilor lui intelectuale, afectivităţii, voinţei, rezistenţei lui la 
efort, precum şi cunoaşterea particularităţilor anatomo – funcţionale ale 
organelor de simţ ale acestuia. Această cunoaştere a fiecărui student necesită 
dialogul din timpul consilerii şi coching-ului individual. Este foarte importantă 
cunoaşterea studenţilor anterior implicării lor în proiect de către consilierul 
şcolar/psiholog în cadrul procesului instructiv-educativ, din timpul cursurilor, a 
seminariilor sau a lucrărilor practice.  

Tot atât de necesară ca şi însuşirea unor tehnici de muncă intelectuală 
este şi însuşirea unor tehnici de activitate practică specifică specializării, de 
formare / dezvoltare a priceperilor şi deprinderilor cu tehnicile, aparatura, 
instrumentele şi ustensilele de laborator specifice studiului diverselor discipline 
de învăţământ din Planul de învăţământ al specializărilor. Este important ca 
fiecare expert implicat în activitatea de consiliere a studenţilor să cunoască 
achiziţiile cognitive, psihomotorii, afective, morale etc. obţinute anterior de 
către studenţi, să cunoască atât greşelile şi lacunele tipice ale studenţilor din 
grupul ţintă cu care lucrează, cât şi greşelile şi lacunele din pregătirea fiecăruia, 
prin lucrul în echipă cu ceilalţi experţi ai proiectului de consiliere, în special cu 
tutorii.   
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Valenţe ale folosirii consilierii individuale şi coaching-ului individual în 
activitatea profesională a studenţilor:  

1) fiind o consiliere personalizată, îl ajută mai bine pe fiecare student în 
alegerea viitorului profesional, în întreprinderile fiecărui student pentru a urma 
viitorul profesional ales, precum şi în ocuparea unui loc de muncă pe piaţa 
muncii; 

 2) permite o cunoaştere mai bună şi mai rapidă a particularităţilor 
individuale ale studenţilor, dând posibilitate adaptării activităţii practico-
didactice la acestea;  

3) stimulează creşterea încrederii în forţele proprii, declanşarea unei 
motivaţii interioare pentru studiul disciplinelor de specialitate, pregătind 
studenţii mult mai bine pentru profesionalizare, dar şi pentru educaţia 
permanentă;  

4) stimulează dezvoltarea la studenţi a responsabilităţii faţă de sarcinile 
asumate sau încredinţate;  

5) stimulează autoconducerea (self-government);  
6) dă posibilitate unei mai bune evidenţieri a progreselor făcute de către 

fiecare student în parte; pot fi observate rapid dificultăţile întâmpinate de 
acesta şi deci, se poate interveni la timp spre a-l ajuta să le depăşească. 

Organizarea individuală a consilierii şi coaching-ului prezintă şi unele 
dezavantaje, precum faptul că este mare consumatoare de timp şi de energie 
faţă de consilierea de grup; acest consum se poate reduce dacă se aduce la 
cunoştinţa studentilor principalele repere ale consilierii lor, documentele 
fundamentale ce vor fi folosite, alte precizări despre proiectul de consiliere 
necesare; este mai costisitoare decât alte tipuri de consiliere şi coaching, 
necesitând materiale (formulare, chestionare, teste) pentru fiecare student în 
parte. Punând în balanţă avantajele şi dezavantajele organizării individuale a 
consilierii şi a coaching-ului, aceasta se înclină în favoarea primelor. 

 Activitatea individuală a consilierii şi coaching-ului trebuie îmbinată 
adecvat cu organizarea frontală şi pe echipe a grupului ţintă de studenţi, 
consilierul şcolar/psihologul având rol în îndrumarea, controlarea, corijarea, 
sprijinirea activităţii studenţilor în rezolvarea chestionarelor, a testelor de 
interese şi aptitudini profesionale, în desfăşurarea diferitelor activităţi de 
consiliere în grup şi coaching pentru facilitarea formării viziunii profesionale şi 
dezvoltarea abilităţilor de leadership şi lucru în echipă.   
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Consilierea de grup şi coaching pentru facilitarea formării viziunii 

profesionale şi dezvoltarea abilităţilor de leadership şi lucru în echipă  
În învăţământul contemporan trebuie să se ofere un cadru propice de 

manifestare a activităţii în echipe.  
Studiile de psihologie socială şi de pedagogie socială au dovedit că 

organizarea activităţii didactice în echipe are influenţă benefică puternică 
asupra randamentului instructiv-educativ, asupra coeziunii sociale, asupra 
dezvoltării intelectuale, estetice, asupra formării profesionale a tinerilor, mai 
ales sub aspectul comportamentului moral şi deci, cu impact asupra formării/ 
dezvoltării personalităţii acestora.  

Există mai multe modalităţi de formare a echipelor în organizarea 
consilierii şi coaching-ului de grup:  

1) constituirea mecanică a echipelor de studenţi, după ordinea alfabetică 
sau după aşezarea lor la mese;  

2) constituirea dirijată a echipelor de studenţi (cei mai mulţi pedagogi 
optează pentru acest mod de organizare a echipelor):  

a) constituirea echipelor de studenţi dirijată de nivelul intelectual al 
acestora - alcătuirea “echipelor de nivel’’, a echipelor omogene;  
b) constituirea echipelor de studenţi dirijată de nivelul intelectual al 
acestora-alcătuirea echipelor mixte ca nivel intelectual, al echipelor 
eterogene, neomogene (cea mai uzitată modalitate de alcătuire a 
echipelor în învăţământ) – echipe ce includ studenţi cu nivel intelectual 
diferit, respectiv studenţii buni, mijlocii şi slabi ca nivel de capacităţi 
intelectuale şi de pregătire profesională; în aceste echipe, influenţele 
educative sunt benefice pentru toţi membrii lor;  

3) constituirea echipelor mixte în funcţie de sexe–se realizează, de regulă, 
până la adolescenţă, iar după aceasta se recomandă alcătuirea de echipe 
separate pe sexe, fiindcă apar 60 prietenii mai intime ce face mai dificilă 
colaborarea obiectivă cerută de munca în echipă; 

 4) constituirea liberă a echipelor de studenţi. Aceştia se organizează 
singuri pe echipe, pe baza prieteniilor, simpatiilor dintre ei, fiind posibilă situaţia 
nefuncţională în care un student ar fi preferat de foarte mulţi, iar alţii de prea 
puţini, ceea ce ar duce la constituirea unor echipe dezechilibrate numeric, fără 
o eficienţă în muncă.   
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Atât formarea mecanică a echipelor, cât şi alcătuirea absolut liberă a lor 
sunt nepotrivite, deoarece în aceste cazuri rezultatele ce se obţin se datorează 
şi hazardului. Unii pedagogi consideră că structura unei echipe poate fi 
schimbată chiar în decursul îndeplinirii unei sarcini, alţii nu sunt de acord cu 
schimbarea componenţei echipei decât când se dă o nouă sarcină. 

 
Conflictul socio-cognitiv, moment esenţial în stimularea 

activităţii grupului ţintă de studenţi 
 

O cercetare a lui Hall şi Watson (1970) ilustrează rolul structurant al 
conflictului socio-cognitiv în cursul unor decizii colective. Menirea subiecţilor 
este de a rezolva o problemă, o rezolvă mai întâi individual şi apoi, împreună, 
intrând într-o procedură de consens.  

Reguli ce se transmit studenţilor:  
 evită orice dispută în favoarea ordinii tale;  
  prezintă-ţi poziţia cât mai clar şi mai logic cu putinţă, însă ai în vedere 

cu toată seriozitatea reacţiile grupului în cazul fiecărei prezentări 
ulterioare a aceluiaşi punct;  

 evită orice impas în termeni de victorie sau înfrângere în discutarea 
rangurilor; elimină ideea că cineva trebuie să câştige, iar altul trebuie să 
piardă în timpul discuţiei; în caz de impas, căutaţi cea mai apropiată 
soluţie acceptabilă pentru ambele părţi;  

 evită să-ţi schimbi părerea doar pentru a evita conflictul, din motive de 
acord şi înţelegere; rezistă presiunilor de a ceda fără un serios argument 
logic sau obiectiv; urmăreşte o flexibilitate documentată; nu capitula 
fără împotrivire;  

 evită procedurile de reducere a conflictului cum ar fi votul majoritar, 
tragerea la sorţi etc.;  

 consideră diferenţele de opinie ca fiind mai degrabă ceva natural şi 
profitabil, decât jenante în luarea deciziei; în general, cu cât sunt mai 
multe idei exprimate, cu atât mai mult va exista conflictdar în acelaşi 
timp se va îmbogăţi şi gama resurselor;  

 fereşte-te de un acord chiar de la început; caută motivele unor acorduri 
aparente; se ajunge la aceleaşi soluţii fie din motive fundamental 
identice, fie din raţiuni complementare.   
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Prin elucidarea conflictului:  
– se produc soluţii calitativ superioare, făcându-se dovada unei mai bune 

creativităţi şi originalităţi;  
– se folosesc mai mult resursele diferiţilor membri ai grupului de studenţi; 
– se propun mai multe soluţii noi; 
– se depăşeşte mai mult nivelul celui mai calificat membru al grupului de 

studenţi. 
 Studenții care sunt confruntaţi cu puncte de vedere minoritare sunt 

încurajaţi să se intereseze mai mult de aspecte ale situaţiei, gândesc într-un 
mod mai divergent şi au mai multe şanse să descopere noi soluţii sau să 
elaboreze noi decizii. În ansamblu, aceste soluţii sau decizii vor fi mai bune şi 
mai corecte. În schimb, studenţii confruntaţi cu puncte de vedere majoritare 
se vor concentra asupra unor aspecte sau stimuli importanţi pentru poziţia 
majorităţii, gândesc într-o manieră convergentă şi vor fi tentaţi să accepte 
soluţia propusă în detrimentul unor eventuale noi soluţii şi decizii. Eficacitatea 
soluţiilor şi a deciziilor lor va fi deci corespunzătoare cu justeţea şi utilitatea 
poziţiei care le este propusă. Apare mulţumirea mai degrabă cu un răspuns 
majoritar, în timp ce în prezenţa unui răspuns minoritar suntem mai curând 
dispuşi să-l considerăm insuficient şi să- l respingem. Natura agenţilor de 
influenţă sau încrederea lor în sine pot juca un rol deosebit, determinând 
subiecţii să reconsidere diferitele aspecte ale situaţiei şi să se întrebe de ce 
aceste minorităţi propun într-un mod atât de sigur un răspuns aparent puţin 
credibil. Conflictul joacă şi el un rol important în abordarea şi rezolvarea 
problemelor puse de un răspuns divergent propus fie de o majoritate, fie de o 
minoritate. În cazul majorităţii (Mugny şi Perez, 1987), o organizare socială 
este suficientă pentru înlăturarea conflictului, în măsura în care indivizii se 
axează mai mult asupra statutului majoritar al sursei, decât asupra conţinutului 
propunerilor sale. În cazul minorităţii, o asemenea organizare este mai puţin 
probabilă-indivizii nu au de rezolvat probleme relaţionale cu minoritatea, având 
în vedere poziţia sa socială nerecunoscută, şi ca urmare, mai mult intrigaţi 
decât ameninţaţi, ei îşi pot permite să analizeze răspunsurile alternative. 
Răspunsurile propuse de o sursă majoritară, fie că sunt corecte sau nu, sunt 
mai des adoptate de subiecţi, decât răspunsurile unei surse minoritare. 
Subiecţii minoritari inovează mai mult decât subiecţii condiţiilor majoritare, 
dând în acelaşi timp răspunsuri corecte. De altfel, ei se pretind a fi mai puţin 
,,stresaţi’’ şi ezită mai puţin să considere răspunsurile complicilor ca fiind 
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eronate, comparativ cu subiecţii condiţiilor majoritare. Îndeosebi, în prezenţa 
unei minorităţi consistente, subiecţii dovedesc o activitate cognitivă mai 
importantă. Analizând influenţa unor surse disidente în raport cu răspunsurile 
aşteptate în mod normal, se observă că atunci când aceste surse tind să se 
impună cu prea multă forţă (condiţiile majoritare), ele au un efect mai puţin 
inovator decât atunci când rămân minoritare în grup. Minorităţile ar favoriza 
forme de raţionament mai performante, efectul constructiv al confruntării cu 
răspunsuri disidente pentru funcţionări cognitive de natură variată fiind 
demonstrat de Nemeth şi colaboratorii săi. Relaţiile sociale au o capitală 
importanţă în dezvoltarea cognitivă şi formarea viziunii profesionale a 
studenţilor.  

Originea fundamentală a gândirii trebuie căutată în structura relaţiilor 
sociale, fiind necesară o prestructurare a mediului social corespunzător unor 
norme, reprezentări, reguli, scenarii sau “scripts’’ (Abelson, 1981, Nelson, 
1981) care organizează interacţiuni sociale la care indivizii trebuie să participe. 
Conflictul socio-cognitiv este indus de opoziţia dintre soluţia sugerată de 
organizări sau norme sociale şi soluţia cognitivă implicată de strategiile pre-
operatorii utilizate de tinerii care participă la activităţi sociocentrice sau 
sugerate de complicele experimentatorului, care propune o soluţie incoerentă. 
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IV.8. Bune practici și acțiuni inovative europene privind 
competențele antreprenoriale 

 
 

Prezentăm în conținutul acestui studiu, o incursiune a bunelor practici 
europene în ceea ce priveşte acţiunile inovative întreprinse din punct de vedere 
al competențelor antreprenoriale. 
 

a. Fundația daneză pentru antreprenoriat 
Danemarca, Organizaţia responsabilă: Danish Enterprise and 

Construction Authority, contact: bla@ebst.dk, www.ebst.dk 
Fundația a fost înființată în luna ianuarie 2010 de Ministerul Educației, 

de Ministerul Științei, de Ministerul Economiei și Afacerilor și de Ministerul 
Culturii. Cele patru ministere au lansat în anul 2009 o strategie națională în 
materie de educație antreprenorială, fundația reprezentând una dintre noile 
inițiative. Fundația Kauffman din SUA a fost, printre altele, o sursă de inspirație 
pentru crearea acestei noi organizații. 

Fundația este destinată instituirii unui angajament național coerent 
pentru educația și formarea în domeniul antreprenoriatului și a devenit un 
centru național de cunoștințe pentru educația și formarea în domeniul 
antreprenoriatului. Fundația va primi o subvenție guvernamentală în valoare de 
25 de milioane de coroane daneze pe an în perioada 2010-2012. O sumă 
estimată de 40 de milioane de coroane daneze din sponsorizare privată va fi 
donată Fundației în 2010 (atât prin contribuții financiare, cât și în natură). 
Evoluția Fundației este monitorizată în baza unui contract cu durata de 3 ani 
încheiat cu guvernul danez 

Fundația este responsabilă pentru următoarele 10 sarcini: 
1. Dezvoltarea predării antreprenoriatului 
2. Elaborarea de programe de studiu, de cursuri și de metode de 

predare pentru elevi 
3. Dezvoltarea de teste și de examinări 
4. Dezvoltarea talentului 
5. Colectarea și diseminarea de cunoștințe 
6. Inițiative internaționale și transnaționale 
7. Dezvoltarea și cofinanțarea strategiilor în materie de 

antreprenoriat în cadrul sistemului de învățământ 
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8. Dialog cu instituțiile de învățământ 
9. Punerea în aplicare a unor activități pentru stimularea unei 

culturi a antreprenoriatului 
10. Operator pentru inițiativele naționale și regionale viitoare. 

Obiective: 
Promovarea competențelor tinerilor în domeniul independenței, inovării 

și antreprenoriatului - funcționează ca un centru de cunoștințe pentru toate 
instituțiile de învățământ, care furnizează susținere în favoarea tinerilor în 
materie de educație în vederea construirii unei cariere în domeniul activităților 
independente sau a punerii în aplicare a altor activități care generează 
competențe. 

De ce este această măsură un succes? 22 % din numărul total al elevilor 
din licee și din școli profesionale urmează cursuri de formare în materie de 
educație antreprenorială. În cazul învățământului superior acest procent este 
de 11%. Pe parcursul anului 2010, fundația și guvernul danez au contractat 
diverse proiecte suplimentare, precum: 

– Centre pentru antreprenoriat în universități cu un buget total de 
80 de milioane de coroane daneze în perioada 2011-2012. 

– Proiecte de măsurare a efectelor educației antreprenoriale 
începând de la nivelul elementar până la nivelul de studii 
doctorale.  

– Burse în favoarea celor care demonstrează talent antreprenorial 
din cadrul învățământului superior. 

 
b. Program de acțiuni în materie de educație antreprenorială 

Țările de Jos, Cod poștal: 2500 EC, Den Haag, Contact: 
j.j.geelhoed@minez.nl, 

www.rijksoverheid.nl/ez&www.onderwijsonderneemt.nl 
 
Sistemul de învățământul este cel care permite în primul rând 

deschiderea minții către posibilitățile oferite de antreprenoriat și transmiterea 
cunoștințelor, a spiritului și a competențelor necesare. Din acest motiv, 
guvernul danez încurajează prin intermediul unei abordări integrale 
antreprenoriatul în învățământ; începând de la învățământul primar până la  
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învățământul universitar inclusiv. Ministerul Afacerilor Economice și Ministerul 
Educației, Culturii și Științelor au promovat antreprenoriatul în învățământ 
începând cu anul 2000. Acest lucru a fost realizat împreună cu organizațiile (de 
tip umbrelă) din domeniul educației și comunitatea de afaceri. 

Linia generală adoptată începând cu anul 2008 vizează sporirea 
investițiilor în rețele în vederea promovării transferului de cunoștințe între 
instituțiile de învățământ (și, prin urmare, profesori) și antreprenori. Ideea este 
de a realiza un transfer de cunoștințe mai structural mai degrabă decât 
transferul pe baza unui proiect punctual. 

Începând cu anul 2008, programul de acțiune în domeniul educației și 
al întreprinderilor se axează pe mai multe linii de acțiune: 

1. Rețele ale educației antreprenoriale. Școlile creează o rețea prin unirea 
forțelor proprii cu cele ale întreprinderilor în vederea stimulării elevilor, 
a profesorilor și a directorilor de școli să manifeste un comportament 
propriu spiritului antreprenorial. 

2. Elaborarea unui certificat național de competențe antreprenoriale la 
jumătatea parcursului în învățământul profesional mediu și în 
învățământul superior. 

3. Mai mult antreprenoriat în învățământul superior prin intermediul mai 
multor centre pentru antreprenoriat. 

4. Programe de formare în domeniul antreprenoriatului. În colaborare cu 
Institutul neerlandez pentru dezvoltarea programelor școlare (SLO), este 
dezvoltat un program de formarea formatorilor pentru îmbunătățirea 
spiritului antreprenorial în rândul membrilor personalului didactic. 

5. Stabilirea unui program de schimb axat pe (potențialii) studenți 
antreprenori în asociație cu Fundația Kauffman și cu Programul global 
de burse al acesteia. 

6. Măsurarea efectelor. Programul de acțiune inițiază activități de cercetare 
privind dezvoltarea educației antreprenoriale în Țările de Jos. Rezultatele 
programului de acțiune sunt monitorizate. 

7. Creșterea numărului instituțiilor de învățământ care au integrat educația 
antreprenorială în politica, organizația și programa școlară proprie. 
Creșterea numărului de elevi care manifestă comportamente 
antreprenoriale și înființează propria întreprindere într-un interval de 
timp de cinci ani după finalizarea procesului educativ. 
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Grupul-ţintă: Instituțiile de învățământ, începând de la învățământul primar 
până la învățământul universitar inclusiv, elevii, studenții, profesorii din cadrul 
acestora, precum și întreprinderile și antreprenorii. 

De ce este această măsură un succes? Programul de acțiune inițiază 
activități de cercetare privind dezvoltarea educației antreprenoriale în Țările de 
Jos și evaluează efectele politicii de punere în aplicare. Programul de 
subvenționare a evaluărilor intermediare - Programul de subvenționare E&E 
funcționează în mod eficient pentru toate formele de învățământ, de la 
învățământul primar la învățământul universitar. 

– Elevii din învățământul primar evaluează proiectele ca fiind amuzante și 
se consideră ei înșiși antreprenori.  

– E&E - proiectul a fost sau va deveni durabil în cele mai multe dintre școli. 
– Educația antreprenorială este relansată în toate instituțiile de învățământ 

superior și în cele din urmă, comparativ cu situația anterioară, mai mulți 
studenți urmează cursuri de educație antreprenorială.  

Programul reușește să provoace un comportament mai întreprinzător și o 
atitudine mai întreprinzătoare în rândul studenților și eventual o activitate 
comercială mai bogată. 

În 2010, 62% din studenți simt că antreprenoriatul reprezintă o parte 
„rezonabilă” spre „foarte importantă” a aspirațiilor acestora în materie de 
carieră. În 2010, 23% din studenți menționează că au certitudinea că doresc 
să devină antreprenori; în 2007 procentul înregistrat a fost de 13%.  

În perioada cuprinsă între anul 2007 și începutul anului 2010, a avut loc o 
trecere spre un nivel mai înalt de încurajare a antreprenoriatului sau a 
comportamentului antreprenorial. 

 
b. Târgul anual al firmelor de antrenament („TF-Fest”), 

Bulgaria, Sofia, info@buct.org, www.buct.org 
 
Pentru maximizarea beneficiilor elevilor care participă la proiecte în 

materie de educație antreprenorială („firme de antrenament”), este necesară 
organizarea de evenimente care să reproducă, cât mai fidel posibil, târgurile 
comerciale reale. Astfel de evenimente îi învață pe elevi cum să planifice 
participarea la un târg comercial, cum să pregătească un stand, cum să îl 
exploateze, precum și cum să creeze rețele și cum să poarte negocieri.  
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Primul târg dedicat proiectelor în materie de educație antreprenorială a 
fost organizat în anul 1997, dar în urma unei analize aprofundate s-a decis 
promovarea acestuia din eveniment național anual la calitatea de forum 
internațional în materie de educație antreprenorială în cadrul căruia elevii pot 
concura între ei pentru a-și măsura performanțele. A fost solicitată participarea 
reprezentanților comunității de afaceri, ai administrației publice, ai 
administrației locale, ai ONG-urilor, precum și a reprezentanților școlilor 
secundare și ai instituțiilor de învățământ superior. Datorită târgului 
internațional de la Plovdiv, acest eveniment poate fi organizat în spații reale 
destinate găzduirii de târguri. 

În perioada premergătoare evenimentului elevii sunt pregătiți cu 
ajutorul unei metodologii special dezvoltate. La evenimentul propriu-zis, aceștia 
participă la o serie de concursuri: cea mai bună strategie publicitară și 
amplasare a propriei mărci comerciale, cel mai bun stand, cea mai bună 
prezentare a unei întreprinderi etc. Timp de mulți ani, TF Fest a atras 
participanți din România, Slovacia, Austria, Croația, Ucraina, Macedonia și 
Muntenegru. Acesta este organizat de Centrul pentru educație antreprenorială 
(TsUTF), o organizație publică care face parte din Ministerul Educației, 
Tineretului și Științei. Centrul este responsabil pentru peste 300 de proiecte în 
materie de educație antreprenorială derulate în școlile de pe teritoriul țării. 

Obiective: 
Stabilirea de contacte între viitorii antreprenori și participanții la piața 

muncii cu antreprenorii actuali și evaluarea de către antreprenori a 
performanțelor elevilor și ale mentorilor acestora - compararea performanțelor 
proiectelor bulgare cu cele ale proiectelor străine - obținerea de condiții de 
formare care să reproducă, cât mai fidel posibil, mediul întreprinderilor reale 

Data de începere: 22/04/2005 
Grupul-ţintă: Aproximativ 4 000 de elevi din învățământul secundar 

bulgar participă anual la peste 300 de proiecte în materie de educație 
antreprenorială derulate în 55 de școli din 39 de orașe. 

De ce este această măsură un succes? 
TF Fest este un forum deja consacrat și important și a fost foarte popular 

în întreaga regiune balcanică, nu numai în Plovdiv și în Bulgaria. 
Acesta joacă un rol substanțial în crearea, dezvoltarea și stimularea 

spiritului antreprenorial în rândul tinerilor pentru că le oferă posibilitatea de a- 
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și testa competențele într-un mediu de afaceri real și de a dobândi o experiență 
care le va fi foarte utilă în dezvoltarea lor viitoare. Am admirat întotdeauna 
foarte mult modul foarte serios și atent în care este abordat evenimentul atât 
de către organizatori, cât și de participanți și dorința tuturor de a face o bună 
impresie. 

Târgul este o bună modalitate de a-i pregăti pe antreprenorii de mâine. 
Aceștia impresionează nu numai prin competențelor lor în domeniul afacerilor, 
ci și prin faptul că respectă eticheta în afaceri și practicile de concurență loială. 

Pe durata ediției din 2010, a fost prezent un număr record de 97 de 
proiecte, reprezentând 673 de elevi, 43 de școli, 95 de profesori și 5 țări. TF 
Fest a fost sponsorizat de 12 companii și instituții, au fost organizate 14 
concursuri și au fost prezentate 2 proiecte de responsabilitate socială: 

„Mersul pe jos la școală” și „Academia pentru întreprinderi responsabile 
pe plan social”. O parte dintre societățile care au asigurat sponsorizarea au 
oferit stagii de pregătire mai multor elevi. 

 
d. Program pentru elevi și întreprinderi 

Estonia, Organizația responsabilă: Junior Achievement Arengufond 
(JAA), Epp Vodja,Tallinn, Strada și numărul: Köleri 24 Cod poștal: 10150, 

epp@ja.ee, http://www.ja.ee/ 
 

Pe parcursul anului școlar sunt organizate diferite cursuri, târguri și 
concursuri pentru întreprinderile înființate de elevi și care sunt înregistrate. 
Întreprinderile trebuie să se înregistreze la JAA și trebuie să dispună de un 
consilier/profesor acreditat. Întreprinderile înființate de elevi joacă rolul unei 
întreprinderi mici. Acestea își elaborează planul de afaceri și acționează pe baza 
acestuia. Întreprinderile înființate de elevi produc și vând propriile produse și 
servicii. La sfârșitul anului, întreprinderea își prezintă raportul financiar. Elevii 
nu plătesc nicio taxă. Aceștia trebuie să-și declare venitul individual în cazul în 
care acesta depășește venitul minim scutit de impozit. 

Obiective: Întreprinderea este înființată de elevi în cadrul programului 
cursului de economie pentru ca aceștia să poată învăța mai bine și cu mai multă 
ușurință principiile de conducere a unei întreprinderi; și pentru a-și spori 
capacitatea de a lua inițiative și de a adopta atitudini orientate către 
soluționarea problemelor. 
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Grupul-ţintă: Elevii sunt grupul-țintă. Programul principal este destinat 
elevilor din învățământul liceal, dar există și un așa-numit program pentru 
miniîntreprinderi pentru elevii mai tineri. 

De ce este această măsură un succes? 
Programul are un real succes pentru că acesta combină părți importante 

ale dezvoltării unui tânăr antreprenor. În afara furnizării de cunoștințe 
valoroase privind antreprenoriatul, acesta dezvoltă mentalitatea tinerilor 
încurajând spiritul de inițiativă și consolidând încrederea în sine și 
receptivitatea. 

 
e. Certificatul pentru abilități antreprenoriale 

Austria, Organizația responsabilă: Austrian Federal Economic Chamber 
Department Education Policy, Viena, Wiedner Hauptstr. 63, 1045, contact: 

friederike.soezen@wko.at , www.wko.at  
Documentul Unternehmerführerschein (Certificatul pentru abilități 

antreprenoriale/ESC) cuprinde 3 module de bază (A, B și C) și un modul avansat 
(UP - Unternehmerprüfung). Cele 4 module îi pregătesc pe participanți în 
vederea dobândirii competențelor necesare înțelegerii problemelor 
fundamentale și a relațiilor din cadrul unei întreprinderi și în vederea devenirii 
proprietari de întreprindere. Formarea ESC promovează, de asemenea, 
competențele sociale. După finalizarea fiecărui modul, participanții pot opta să 
susțină un test, și în cazul în care îl promovează, obțin un certificat. Modulul 
UP, la nivel de maiștri-meșteșugari (Meisterprüfung), încheie formarea ESC. 

Obiective: Deținătorii unui certificat pentru abilități antreprenoriale 
dezvoltă un spirit antreprenorial și dețin o bază solidă de competențe specifice 
în domeniul afacerilor, și în special, au șanse mai bune în momentul începerii 
activității profesionale. ESC îi pregătește pentru a fi întreprinzători, fie în cadrul 
propriei întreprinderi fie în calitate de angajați ai altor entități. 

Data de începere: 01/01/2004 
Grupul-ţintă: Elevi cu vârsta minimă de 14 ani 
De ce este această măsură un succes? 
Un număr tot mai mare de cursanți, atât în Austria cât și în străinătate 

dobândesc competențe specifice în domeniul afacerilor prin intermediul ESC. 
ESC oferă o bază solidă a spiritului antreprenorial în viitor. Furnizarea de 
competențe antreprenoriale în favoarea tinerilor le oferă acestora o gamă mai 
largă de oportunități din punct de vedere al carierei.  
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f. „Lucy et valentin …créent leur entreprise !” 
Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi – DGCIS, Paris, 23 

rue d’Edimbourg, 75008, guilhembertholet@yahoo.fr, 
www.lucyetvalentin.com, Agence pour la création d’entreprises, Paris cedex 

12, 14 rue Delambre, 75682, dantard@apce.com  
 

„Lucy & Valentin înființează o societate” este un instrument didactic care 
combină benzile desenate și conținutul editorial serios vizând încurajarea 
tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani să fie întreprinzători și să se 
gândească să înființeze o societate proprie. Putând fi utilizat fie ca un modul 
autonom sau ca parte a activităților în clasă, acesta oferă o imagine detaliată 
dinamică, pozitivă și pragmatică asupra întreprinderilor și a antreprenoriatului. 
Instrumentul furnizează asistență profesorilor cu privire la abordarea unui 
aspect în legătură cu care nu sunt, în general, foarte bine informați. Benzile 
desenate sunt împărțite în 10 părți ce corespund fiecărei etape pe care Lucy și 
Valentin, cei doi tineri protagoniști entuziaști, o parcurg în vederea înființării 
propriei întreprinderi de ar ticole vestimentare sportive. În esență, acestea 
descriu modul de înființare a unei întreprinderi în 10 etape. 

Obiective: Tinerii au o idee incompletă și - cel puțin - deformată în 
legătură cu ceea ce implică înființarea unei întreprinderi proprii. Obiectivul este 
de a remedia această atitudine nefavorabilă prin intermediul unui instrument – 
benzile desenate – care sunt atât amuzante cât și educative, chiar pentru un 
public tânăr, și care sunt favorabile sensibilizării. 

Data de începere: 01/06/2006 
Grupul-ţintă: Tineri cu vârste între 14 și 15 ani și profesorii acestora 
 

g. Universitatea de vară pentru antreprenoriat din Kitzbühel 
Austria, Organizația responsabilă: Initiative für Teaching 

Entrepreneurship, Viena, Strada și numărul: Maygasse 43, 1130, 
entrepreneurship@gmx.at, www.entrepreneurship.at, www.eesi-

impulszentrum.at 
 

Universitatea de vară pentru antreprenoriat din Kitzbühel oferă 
profesorilor posibilitatea de a-și exploata propriile idei și încearcă să joace un 
rol de catalizator pentru educația antreprenorială în domeniul educației 
economice și în alte domenii.  
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 Obiectivul este de a pune la dispoziția participanților un forum dinamic 
pentru a face schimb de idei. Universitatea de vară este o școală cu o viziune 
în regiunea montană Hochkitzbühel. Membrii consiliului profesoral sunt lectori 
specializați în metode de predare, experți în materie de educație 
antreprenorială și antreprenori austrieci consacrați. 

Obiectivul universității de vară este ca profesorii participanți să-și 
dezvolte propriile idei și să dobândească o experiență antreprenorială, astfel 
încât să poată furniza elevilor acestora susținere practică. O decizie deliberată 
a fost mutarea seminarelor într-o regiune montană cu scopul de a-i scoate pe 
profesori din mediul lor cotidian. 

Data de începere: 02/07/2001 
Grupul-ţintă: Profesori (în special cei care predau elevilor cu vârste între 

15 și 19 ani) De ce este această măsură un succes. 
Evaluarea de către participanți. Faptul că acesta este un program de 

formare la locul de muncă oferă o mai mare relevanță temei, fiind comentată 
de o mare parte a profesorilor participanți. 

 
h. Unternehmergymnasium Bayern (Școala de studii 

antreprenoriale din Bavaria Germania, Organizația responsabilă: 
Unternehmergymnasium Bayern, Pfarrkirchen, 

strada Arnstorferstr. 9, Cod poștal: D-84347, 
bart@unternehmergymnasium.de, www.unternehmergymnasium.de 

 
UG Bavaria este o școală specializată în educație antreprenorială 

destinată elevilor, începând cu clasa a 10-a, pentru a-i ajuta să-și construiască 
o viață independentă și competențe de conducere, completând în același timp 
calificările școlare ale acestora. Elevii beneficiază de ateliere conduse de 
antreprenori cu experiență, precum și de o rețea de 80 de societăți și instituții 
în domeniul educației. Elevii dobândesc, de asemenea, experiență practică prin 
proiecte precum furnizarea de alimente pentru mesele lor de prânz din cadrul 
școlii. 

Data de începere: 01/09/2005 
Grupul țintă: Elevi, începând cu clasa a 10-a (liceu) 
De ce este această măsură un succes? Proiectul a stabilit o nouă tendință 

în Bavaria, precum și în domeniul educației în materie de afaceri în alte regiuni 
din Germania.  
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i.Program pentru promovarea antreprenoriatului 

Spania, Departamentul pentru industrie și ocuparea forței de 
muncă al guvernului principatului Asturia 

Plaza de España, 1, Cod poștal: 33007, Oviedo 
Contact: juliogz@princast.es, www.emprendeastur.com  

Programul furnizează resurse pentru facilitarea adoptării abordărilor 
antreprenoriale în sistemul de învățământ. Programul cuprinde toate nivelurile 
sistemului de învățământ. Principalele măsuri includ: proiectarea resurselor 
didactice, formarea și îndrumarea profesorilor. Învățământ primar. „Emprender 
en mi escuela”. Elevii înființează și gestionează o miniîntreprindere. Învățământ 
secundar. „Empresa Joven Europea”. Elevii înființează și gestionează o 
miniîntreprindere. 

Învățământ secundar superior – Educație și formare profesională. 
„Atelierul antreprenorilor”. Studenții cu fler pentru antreprenoriat beneficiază 
de informații, de consiliere și de susținere pentru a-și dezvolta propriile idei de 
afaceri. Cele mai bune idei de afaceri sunt premiate anual. Educație și formare 
profesională. Studenții înființează și gestionează o mică întreprindere. 

Obiective: Sensibilizarea comunității educaționale cu privire la 
antreprenoriat. Diseminarea conceptului de antreprenoriat și motivarea întregii 
societăți. Punerea la dispoziția școlilor și a profesorilor a unor resurse 
corespunzătoare pentru promovarea antreprenoriatului în cadrul sistemului de 
învățământ. 

Data de începere: 01/01/2004 
Grupul-ţintă: Programul pentru promovarea antreprenoriatului în cadrul 

sistemului de învățământ vizează comunitatea școlară în ansamblu: 
Studenți/elevi, profesori și familii. Diferite măsuri sunt puse în aplicare la nivelul 
învățământului primar, secundar, secundar superior, al educației și formării 
profesionale și al învățământului superior. 

De ce este această măsură un succes? Aceasta oferă elevilor 
posibilitatea de a experimenta antreprenoriatul pe durata orelor de curs la 
fiecare nivel al sistemului de învățământ. Empresa Joven Europea, proiectul 
pentru învățământul secundar a fost complet integrat în programa școlară a 
regiunii. Este asigurată o durabilitate pe termen lung prin programe de 
finanțare cu durata de 4 ani. Directorii de școli, profesorii și părinții recunosc 
importanța antreprenoriatului.  
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j. Academia antreprenorială din Øresund 

Danemarca, Contact: Academia antreprenorială din Øresund, Kilevej 
14A, Cod poștal: 

2000, Fredriksberg christian.vintergaard@oeacademy.org, 
www.oeacademy.org 

Academia antreprenorială din Øresund este o inițiativă transfrontalieră 
a Danemarcei și a Suediei coordonată de Universitatea din Øresund. Obiectivul 
general al academiei este de a pune bazele creșterii economice în regiunea 
Øresund. Academia care ca scop impunerea regiunii ca centru pentru educație 
antreprenorială recunoscut pe plan internațional. Prin urmare, academia 
contribuie la susținerea universităților din regiune în vederea furnizării unei 
educații antreprenoriale de foarte înaltă calitate și a motivării studenților să 
participe la cursurile de antreprenoriat. 

Obiective: 
Creșterea procentului de studenți care participă la cursurile de educație 

antreprenorială în cadrul celor 11 universități din regiunea Øresund de la 2 % 
în 2006 la 15 % în 2015. 

 
k. Descrierea bunei practici în Ungaria 

Ucenicia reprezintă o formă de educaţie a adulţilor care combină şi 
alternează procesul de instruire practică la locul de muncă, în interiorul 
companiei, cu procesul de învăţare şi Planul sectorial de cercetare-dezvoltare 
al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
pentru perioada 2013-2015- Programul PIAȚA MUNCII ”Modele de încurajare 
a investiţiei în formarea profesională continuă la nivel de firmă” 16 perioade de 
pregătire teoretică şi practică în şcoală sau într-un centru de pregătire. Este, 
de fapt, o combinaţie între formare şi muncă.  

În statele europene, există două modele de aplicare şi finanţare a 
mecanismului: un model bazat pe ucenicia la locul de muncă şi un model bazat 
pe ucenicia în şcoală. În privinţa modului de repartizare a costurilor există mai 
multe variante. În cazul uceniciei derulate preponderent în şcoală, principala 
sursă de finanţare este sectorul public, naţional şi fondul European FSE, în 
funcţie de numărul de participanţi la formare implicaţi.  
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Sursele private (indivizi, companii private, etc.) contribuie în mică parte 

(15-5%). În cazul uceniciei derulate în afara şcolii, finanţarea poate proveni din 
diverse surse, dar contribuţia companiilor este semnificativă (40% în 
Danemarca, 43% în Franţa, 76% în Germania). În unele state, au fost 
implementate anumite instrumente special create pentru a canaliza contribuţia 
întreprinderilor. 

În Danemarca, companiile contribuie cu o sumă fixă, la un Fond de 
rambursare al studenţilor/elevilor pentru fiecare din angajaţii lor, din care se 
plătesc salarii participanţilor la formare. În Franţa, fiecare companie plăteşte o 
Taxă de ucenicie de 0,5% din fondul de salarii total. Companiile care pregătesc 
cel puţin un ucenic sunt scutite de această taxă. 

Deoarece multe companii consideră că investesc mai mult decât câştigă 
din activităţile productive ale ucenicilor, aplicarea unor stimulente fiscale şi 
financiare contribuie la încurajarea formării în companii. 

Acestea pot lua forma unor scutiri de plata contribuţiilor sociale, în cazul 
angajatorilor care au ucenici; sau acordarea unui credit (1600 euro în Franţa) 
pentru companii din anumite zone sau companii inovatoare care au ucenici. 
Recent, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Declaraţia „Alianţa Europeană 
pentru Ucenicie”10 (Luxembourg, 15 octombrie 2013) ca expresie a efortului 
comun pentru combaterea şomajului şi inactivităţii tinerilor, în același timp 
menționând faptul că pregătirea la locul de muncă şi ucenicia sunt instrumente 
eficiente pentru îmbunătățirea tranziției de la școală la muncă, în special prin 
dezvoltarea competențelor care sunt relevante pentru piața muncii şi adecvarea 
acestora. 

În plus, documentul susţine implicarea angajatorilor cât și a autorităților 
publice în finanțarea schemelor de ucenicie pentru a asigura remunerarea 
adecvată și securitatea socială a ucenicilor, dar și acordarea de stimulente 
adecvate pentru toți actorii, în special întreprinderile mici și mijlocii. 
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IV.9. Stadiul actual al acțiuni inovative în România privind 
competențele antreprenoriale 

 
Începând cu 2010, învățarea adulților în România a primit mai multă 

atenție din partea factorilor de decizie, cel puțin în ceea ce privește voința 
politică exprimată în diferitele documente politice lansate în această perioadă. 
Din punct de vedere legal, sistemul de învățare pentru adulți este destul de 
bine acoperit, cele mai importante documente care vizează dosarul fiind lansate 
în această perioadă. În ciuda acestui fapt, procentul de adulți care au participat 
la învățarea pe tot parcursul vieții nu a crescut, situând România pe partea de 
jos a listei de performanți. 

 
Distribuția responsabilităților cu privire la nivelul de învățare al adulților 
 
Marele pas înainte în structurarea domeniului educației adulților a fost 

adoptarea Legii educației 1/2011. Legea are un capitol special, care stipulează 
rolurile principalelor instituții responsabile cu educația, instruirea și dezvoltarea 
competențelor adulților. De asemenea, introduce conceptul de centre 
comunitare pentru învățare pe tot parcursul vieții. Această lege privind educația 
din 2011 este considerată cel mai relevant document care încadrează 
conceptualizarea politicii în educația adulților. 

Sistemul de învățare a adulților din România este destul de fragmentat, 
acesta fiind responsabilitatea diferitelor ministere, inclusiv ministerul educației, 
muncii, culturii, administrației interne etc., așa cum este enumerat în lege. Încă 
nu există un organism de coordonare pentru educația adulților, deși Ministerul 
Educației are rolul principal. O astfel de împărțire a responsabilităților poate fi 
observată în timp ce privim organul de conducere al Autorității Naționale pentru 
Calificări, Agenția Națională pentru Calificare (ANC). Este organizația umbrelă 
care acționează ca o instituție tripartită, cu mai mult de 20 de membri, 
reprezentanți ai diferitelor ministere, parteneri sociali și ai 15 comisii sectoriale 
de calificări diferite. 

La nivel național, Ministerul educației, presupune un rol principal în 
educația adulților, cu toate acestea, încă nu are un departament dedicat pentru 
a se ocupa de educația adulților, în cadrul departamentului general de învățare 
pe tot parcursul vieții. Ministerul Muncii ar trebui să joace un rol secundar în 
sprijinirea educației adulților.  
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Cele două agenții de coordonare principale pentru formarea continuă și 

continuă sunt Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). ANC, ca organizație tripartită, în 
principal sub umbrela celor două ministere, este de așteptat să îndeplinească 
o mulțime de sarcini de coordonare a sistemului de învățare pentru adulți, dar 
are o capacitate instituțională limitată. Același lucru este valabil și pentru 
ANOFM; prin urmare, pentru România au evidențiat necesitatea îmbunătățirii 
capacității și a calității serviciilor ANOFM. 

Sarcinile ANC / NAQ sunt legate în principal de asigurarea calității și 
acreditarea furnizorilor de instruire, evaluarea și monitorizarea și validarea 
învățării anterioare. Este responsabil în principal de Cadrul național de 
calificare, este, de asemenea, coordonatorul național pentru platforma EPALE. 
Mecanismele și eforturile sale de asigurare a calității sunt legate în principal de 
acreditarea furnizorilor de instruire. 

Ministerul Culturii a fost anterior destul de activ în educația și învățarea 
adulților, cu cea mai mare rețea de instituții culturale, dar are în prezent un rol 
foarte limitat și nici nu a fost invitat să se alăture elaborării unei strategii LLL. 

Responsabilitatea pentru acreditarea furnizorilor de instruire la nivel 
regional cu comitetele județene, sub coordonarea ANC. Educația formală este 
în mare parte subvenționată și reglementată. Organele regionale tripartite 
prevăd nevoile educaționale (de formare). Cu toate acestea, trebuie menționat 
că la nivel regional și local, prevederile care favorizează descentralizarea sunt 
destul de limitate. Aceste organisme sunt mai consultative, fără niciun rol 
operațional sau de guvernare. Organele județene aparținând ANC au rolul 
limitat de evaluare a furnizorilor de instruire. La nivel regional și local, în 
strategia NSVET (2016), se prevede că consorțiile regionale și locale pentru 
acțiuni sociale (aprobate și prin ordin ministerial 4456/2015) sunt cele care sunt 
de acord cu calificările și competențele necesare la nivel regional / local nivel 
și să fie instruiți în învățământul profesional la nivel secundar superior. 

Conform Legii educației nr.1 / 2011, educația formală este asigurată de 
următoarele instituții sau organizații, desemnate să acționeze la nivel local: 

– Centre de educație și formare din ministere sau autorități publice locale; 
Furnizori publici și privați de educație și instruire, certificate și acreditați 

în condițiile legii;  
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– Organizații guvernamentale sau neguvernamentale care oferă programe 

autorizate în condițiile legii; 
– Angajatori care oferă propriile lor programe de instruire pentru angajați. 

 
Învățarea non-formală a adulților poate fi asigurată de următoarele 

organizații: loc de muncă, instituții culturale precum muzee, teatre, centre 
culturale, biblioteci, centre de documentare, cinematografe, case/case 
culturale, asociații profesionale și culturale, sindicate, ONG-uri. 

Centrele comunitare de învățare pe tot parcursul vieții (CCLL) ar trebui 
să ofere atât programe de formare formale, cât și formale, precum și să 
încurajeze și să organizeze activități care să faciliteze învățarea informală. 
Acestea vor fi responsabilitatea autorităților locale, acționând ca instituție de 
integrare la nivel de comunitate, dar deocamdată nu este prevăzut niciun buget 
public pentru susținerea acestora. 

 
Strategii socio-economice naționale majore care 

reglementează furnizarea învățării adulților 
 
Principalele strategii socio-economice care guvernează furnizarea 

învățării adulților în România au fost legate de principalele caracteristici și 
provocări care trebuie abordate. Printre acestea, menționăm: 

– Rata sărăciei, care a determinat adoptarea în 2016 a pachetului anti-
sărăcie. Tendința demografică în scădere, completată de procentul 
ridicat de NEET, care a determinat adoptarea strategiei naționale pentru 
tineret, pentru perioada 2015-2020; 

– Schimbările rapide pe piața muncii, cu necesitatea continuă de 
actualizare și modernizare. În ultimii doi-trei ani, România s-a bucurat 
de una dintre cele mai mari creșteri economice în rândul țărilor UE, cu 
implicații asupra forței de muncă necesare. 

 Acordul de parteneriat 2014-2020 dintre România și Uniunea Europeană 
prevede adoptarea unui pachet de cinci strategii: 

– Strategia de reducere a părăsirii timpurii a școlii, 2015-2020; 
– Strategia națională pentru învățământul terțiar 2015-2020; 
– Strategia de învățare continuă 2015-2020;  
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– Strategia de educare și formare profesională în România în perioada 
2016-2020; 

– Strategia națională pentru modernizarea infrastructurii educaționale - 
pregătită în prezent. 

Pe lângă toate documentele politice care  vizează  Orizont  2020,  conceptul  
de „România educată” prognozează cu nerăbdare până în anii 2030. „România 
educată” este proiectul național al președintelui României care are ca obiectiv 
să stabilească viziunea asupra sistemului de învățământ pe termen lung, bazat 
pe un proces de consultare și consens larg, și este elaborat în perioada 2016-
2018. Viziunea asupra sistemului de învățământ trebuia să se bazeze „pe valori, 
dezvoltarea unei culturi de succes bazate pe performanță, muncă, talent, 
onestitate și integritate”. 

 
Descrierea măsurilor de încurajare a formării profesionale 

continue considerate bune practice 
 Mecanismele considerate a fi bune practici și a căror replicare în ţara 

noastră ar putea aduce beneficii vor fi descrise şi analizate într-un cadru comun, 
astfel:  

A. Definire şi aspecte generale ale măsurii/practicii; 
Programe de pregătire europene pentru viitoarele cadre didactice și a 

profesorilor în vederea educației antreprenoriale Colegiul Universitar Xios este 
situat în Flandra. El are cinci departamente, două campusuri și aproximativ 
3000 de studenți. Antreprenoriatul este o materie transversală. 

„Activitatea transversală prin ateliere didactice și munca de echipă” se 
încadrează în programul pentru examenul de absolvire a învățământului 
secundar. 

Abordarea traseului „învățării transversale” este următoarea: 
1. „Incitarea la învățare” – o bază teoretică pentru educația 

antreprenorială;  
2. Un atelier didactic (grupuri de câte șase studenți cu specializări 

diferite);  
3. Formarea transversală. 
Programul cuprinde următoarele:”În al doilea an este organizat un 

atelier transversal în cadrul căruia sunt reuniți toți studenții (cu specializări în 
economie, istorie, educație fizică etc.).  
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 Aceștia sunt ulterior împărțiți în grupuri de câte șase studenți cu diferite 
specializări, punându-se astfel accentul asupra activității interdisciplinare. Apoi, 
ei elaborează un proiect privind educația pentru dezvoltarea durabilă (EDD – 
obiectivele mileniului). 

Rezultatul proiectului este prezentat în zilele de mentorat în fața unui 
public ce cuprinde participanți din instituțiile de învățământ secundar.” În al 
treilea an, studenții care urmează programul de formare transversală pun în 
aplicare proiectul pe care l-au elaborat în cadrul unei instituții de învățământ 
secundar, transformând noțiuni abstracte în elemente practice. 

 
Tipul activității: programe de pregătire a viitoarelor cadre 

didactice în vederea educației antreprenoriale 
Țara de aplicare: Belgia 
Instituția care aplică activitatea: Colegiul Universitar Xios din 

Belgia http://www.xios.be 
Persoana de contact principală: Michel Janssens, contact: 

michel.janssens@xios.be Telefon: +32 49 726 9666/ +32 11 370 781. 
Sfera de aplicare/publicul-țintă al activității:  viitoarele  cadre  didactice.  
Nivelul de școlarizare avut în vedere: învățământ secundar 
 
Activitatea promovează în continuare pregătirea profesorilor pentru 

educația antreprenorială prin vizitarea organizațiilor implicate în dezvoltarea 
durabilă. Invitând persoane implicate în EDD, se creează triunghiul cunoașterii: 
școală-muncă-colegiu. 

Activitatea poate fi considerată o „bună practică” deoarece este 
interdisciplinară, creativă și are caracter obligatoriu. 

Se obține un produs care pune în practică ciclul învățării și permite 
interacțiunea cu organizațiile implicate în EDD și instituțiile de învățământ 
secundar. 

Condiții prealabile ale succesului 
Competențele formatorilor de cadre didactice: personalul didactic 

trebuie să dețină competențe în EDD (obiectivele mileniului).O declarație de 
principii și o viziune clare, acestea trebuind să fie adoptate și aplicate de către 
toți profesorii.  
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Impactul activității 

Pentru profesori: 
– Profesorii implicați în proiect dobândesc know-how și gândire sistemică. 
– Profesorii care nu sunt implicați direct (dar care sunt profesori în 

departamentul de formare a cadrelor didactice) devin conștienți de 
faptul că învățarea transversală (ce se referă la competențele necesare 
pentru capacitatea de inserție profesională) este importantă pentru 
programa de învățământ și devin motivați să facă parte din această 
„comunitate”. 

 
Pentru studenți: 

– Aceștia învață unii de la alții, devin conștienți de faptul că trebuie să 
învețe la un nivel transversal al programei de învățământ, dobândesc o 
bună pregătire pentru un loc de muncă viitor (în cadrul căruia vor trebui 
să practice gândirea sistemică) și învață să lucreze împreună. ` 

 
Pentru practicieni: 

– Se permite observarea unor bune practici în cadrul învățării transversale. 
– Viitoarele cadre didactice participă la un curs de formare (cu durata de 

2-3 săptămâni) pe parcursul anului școlar. Acestea merg în școli și 
cooperează cu profesorii la locul de muncă. Acest lucru face parte din 
cerința programei de învățământ.  
Programul constă în învățare derulată în școli, raportul activităților, 

susținerea profesorilor la locul de muncă pentru a contribui la 
îmbunătățirea/ soluționarea problemelor în școala respectivă, contactarea 
întreprinderilor în vederea cooperării în cadrul unui proiect școlar. 

Activitatea promovează pregătirea profesorilor pentru educația 
antreprenorială prin:  

- cooperarea cu profesorii din școli și directorii de școli; 
- cunoașterea problemelor reale din școli și dobândirea unor 

cunoștințe practice; 
- crearea unor portofolii inovatoare.  
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Tipul activității: Programe de pregătire a viitoarelor cadre 
didactice în vederea educației antreprenoriale 

Țara de aplicare: Grecia 
Instituția care aplică activitatea: Universitatea din Ioannina, 

Departamentul de Educație Timpurie. 
http://www.uoi.gr/oldsite/main.html 

 
 
Pentru a avansa în acest domeniu, este necesar: să se evalueze 

rezultatele formării tuturor profesorilor, în funcție de impactul pe care aceștia 
îl au în cadrul comunității lor; să se folosească modelul de învățare „cei mai 
apropiați vecini” într-un context interactiv în care elevii își aleg grupele și au 
permisiunea de a trece la o altă grupă atunci când consideră că a lor este 
„plictisitoare”; să se ofere premii pentru cele mai bune practici. 

Condiții prealabile ale succesului. 
 bună cunoaștere teoretică a materiei 
 Bune competențe de cooperare 
 Folosirea adecvată a mijloacelor TIC Impactul activității 
 Analizarea activităților școlare zilnice pentru identificarea 

beneficiilor educaționale 
 Dobândirea unor cunoștințe practice de către elevi 

Colaborarea elevilor cu profesorii din școli și directorii de școli (părți 
interesate) Proiectul regional de învățare antreprenorială cu accent deosebit 
asupra formării profesorilor anterior angajării și la locul de muncă. În 2008, opt 
guverne din regiune au căzut de acord asupra înființării Centrului de Învățare 
Antreprenorială pentru Europa de Sud-Est (SEECEL), țara-gazdă fiind Republica 
Croația. 

Obiectivul SEECEL este de a partaja indicatori pentru promovarea unor 
economii mai dezvoltate ale învățării. Acest proiect specific este un model 
transnațional pentru formarea profesorilor, cu rezultate clar definite ale 
învățării pentru elevi și profesori. 

Proiectul a beneficiat de sprijin financiar din partea Comisiei Europene 
și a guvernului croat. Procesul-pilot s-a derulat printr-un curs obligatoriu și un 
curs opțional în 32 de școli ISCED 2 și 16 instituții de învățământ superior (IIS) 
din cele 8 țări participante. 
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Tipul activității: Programe de pregătire a viitoarelor cadre 
didactice, a profesorilor și a directorilor de școală în vederea 

educației antreprenoriale Țara de aplicare: la nivel international 
 Instituția care aplică activitatea: SEECEL  

(Centrul de Învățare Antreprenorială pentru Europa de Sud-
Est) 

http://www.seecel.hr 
Actori suplimentari sau parteneri implicați: statele membre 

SEECEL (Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Kosovo (*), fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia)  

Sfera de aplicare/publicul-țintă al activității: viitoare cadre didactice, 
profesori și directori de școală  

Nivelul de școlarizare avut în vedere: niveluri multiple (*) 
 

Acțiunile întreprinse până în această fază au cuprins elaborarea 
următoarelor: 

 viziune și o strategie pentru o școală antreprenorială; 
 obiective pentru personalul de conducere (directori de școli) conform 

strategiei; 
 obiective pentru profesori conform strategiei; 
 rezultate clar definite ale învățării pentru elevi; 
 resurse organizate conform strategiei; 
 un plan de formare a profesorilor, a altor membri ai personalului și a 

„profesorilor din cadrul rețelei” în domeniul învățării antreprenoriale; 
 sprijin acordat școlii antreprenoriale de comunitatea locală, 

întreprinderile locale și alte părți interesate; 
 mentalitate comună privind școala antreprenorială și o activitate 

permanentă de dezvoltare a culturii sale;  
 o strategie de schimb de cunoștințe în vederea îndeplinirii rolului de far 

călăuzitor pentru alte școli. 
 posibilitatea de acces cu mijloacele de transport în comun; 
 existența, în școală, a cel puțin două clase pe grupă de vârstă școlară; 
 existența echipamentelor TI, majoritatea cadrelor didactice și a 

membrilor conducerii școlii trebuind să folosească echipamente TI în 
cadrul activității profesionale;  



154  

 site-ul internet al școlii trebuie să fie functional 
 preexistența unei abordări sistematice a cooperării între școală și părinți 

și între școală și autoritățile locale; 
 personalul școlii trebuie să aibă o atitudine pozitivă față de învățarea 

antreprenorială; 
 cadrele didactice trebuie să fie familiarizate cu metodele didactice 

moderne; 
 membrul (membrii) echipei de conducere a școlii trebuie să poată 

comunica în limba engleză; 
 existența unei echipe de conducere a școlii cu experiență în punerea în 

practică a proiectelor și implicațiile bugetare ale acestora; cadrele 
didactice și conducerea școlii trebuie să fie familiarizate cu 
autoevaluarea și evaluarea externă]. Alte condiții prealabile includ 
implicarea altor țări (dimensiune transnațională) și sprijin din partea 
guvernelor naționale și a UE. 

Impactul activității 
Elevii, profesorii și conducerea școlii au obținut beneficii în urma participării 

la proiect. Prin partajarea indicatorilor, diferite țări învăță unele de la altele, 
dezvoltând, astfel, economii mai bune ale învățării. 

Printr-o aplicare exhaustivă, este dezvoltat și testat instrumentul folosit 
pentru măsurarea impactului activităților de învățare antreprenorială asupra 
competenței antreprenoriale a profesorilor și conducerii școlii. 

Abordarea strategică a formării profesorilor prealabil angajării și la locul de 
muncă va fi elaborată pe baza experiențelor și realizărilor anterioare. Se va 
pune în mod deosebit accentul pe procesul de mentorat și includerea 
instituțiilor naționale responsabile de formarea profesorilor. 

Programul de formare profesională a cadrelor didactice HAMK este cea mai 
mare instituție destinată formării profesorilor din Finlanda. 

A fost înființată în 1959 și s-a alăturat Universității de științe Aplicate HAMK 
în 1996. Ea oferă calificări pedagogice formale profesorilor care lucrează ca 
formatori în instituții de învățământ superior, colegii profesionale, instituții 
orientate către educarea și formarea adulților, în organizații din sectorul public, 
managementul resurselor umane, precum și în domeniul afacerilor și în 
industrie. 

Profesioniștii acceptați în cadrul acestui program deosebit de competitiv de 
formare a profesorilor trebuie să aibă cel puțin o diplomă de licență sau cea  



155  

mai înaltă calificare în profesia lor, precum și cel puțin trei ani de experiență 
relevantă. Dintre viitoarele cadre didactice, majoritatea au și un loc de muncă 
în paralel cu participarea la programul de formare a profesorilor, iar 30 % dintre 
ele nu au experiență în predare. 

Programul de formare profesională a profesorilor își propune să ofere 
viitoarelor cadre didactice: cunoștințe și competențe pentru îndrumarea și 
facilitarea procesului de învățare a studenților din diferite medii; capacitatea de 
a-și dezvolta propriile competențe de predare prin actualizarea know-how-ului 
profesional și recunoașterea viitoarelor tendințe și evoluții din sectorul ocupării 
forței de muncă. 

 
Tipul activității: programe de pregătire a viitoarelor cadre 

didactice în vederea educației antreprenoriale  
Țara de aplicare: Finlanda 

 Instituția care aplică activitatea: Unitatea de Formare 
Profesională a Cadrelor Didactice HAMK  
Site internet sau link pentru proiect sau instituție: 

http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/In_English  
Persoana de contact principală: Heikki Hannula Adresa de e-mail a 

persoanei de contact principale: heikki.hannula@hamk.fi  
Telefon: +358 3 6463377  

Sfera de aplicare/publicul-țintă al activității: viitoare cadre didactice în 
domenii precum tehnologie, inginerie și științe sociale  

Nivelul de școlarizare avut în vedere: învățământ secundar, superior și 
complementar 

 
Programul de formare profesională a profesorilor cuprinde următoarele 

module: 
 teorie pedagogică fundamentală și formare profesională; 
 pedagogie vocațională; 
 formare la locul de muncă în cadrul organizațiilor de care aparțin 

viitoarele cadre didactice, în marea lor majoritate instituții de 
învățământ; 

 lucrare de diplomă.  
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Din 2006 există și un curs opțional de educație antreprenorială: Elementele 

de bază ale antreprenoriatului (3 credite de studii).  
Programul de formare profesională a profesorilor s-a bucurat de foarte mult 

succes, obținând un număr ridicat de cereri și fiind capabil să accepte doar 33 
% dintre candidați. 

Condiții prealabile ale succesului: Integrarea educației antreprenoriale în 
misiunea și în programa instituției-Includerea obiectivelor antreprenoriale în 
criteriile de evaluare a învățării 

Impactul activității. Încă din 2012, educația antreprenorială a fost 
integrată în obiectivele a patru cursuri:  

– Societate, viață profesională și educație (4 credite de studii): 
Viitoarele cadre didactice dobândesc competența de a identifica 
sensul educației antreprenoriale în cadrul formării la locul de 
muncă.  

– Îndrumarea învățării (7 credite de studii): Viitoarele cadre 
didactice sunt capabile să promoveze antreprenoriatul în diferite 
medii de învățare. 

– Rețele de educație (3 credite de studii): Viitoarele cadre didactice 
sunt capabile să dezvolte cooperarea între diferite rețele de 
întreprinderi și alte părți interesate. 

– Formarea profesorilor (15 credite de studii): Viitoarele cadre 
didactice au competența de a-și dezvolta capacitatea de predare 
și know-how-ul într-o manieră orientată către rezultate și 
antreprenorială. 

Swansea Metropolitan University a adoptat un număr de metode 
inovatoare de pregătire a viitoarelor cadre didactice pentru realitatea din sala 
de clasă și de sprijinire a acestora în vederea dezvoltării aptitudinilor 
antreprenoriale. 

De exemplu, universitatea implică foști studenți și absolvenți în 
elaborarea măsurilor și a programului actual. De asemenea, foștii studenți pot 
să contribuie la activitățile efective de predare în clasă și la evaluarea noilor 
cadre didactice. 

Această practică este cunoscută sub denumirea de „model conceptual 
de examinare continuă” și permite foștilor studenți să contribuie la practica 
educațională actuală.  
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Aceste inițiative s-au dezvoltat din cadrul universității: inițial, pentru 

cursurile de comunicare vizuală ale Departamentului de Arte și Design au fost 
folosiți constant foști studenți în vederea evaluării cursurilor de specialitate. 

Programele de formare a profesorilor din cadrul facultății de pedagogie 
au adoptat pur și simplu această abordare. În cadrul acesteia, foști studenți 
care și-au înființat întreprinderi proprii sunt folosiți pentru a facilita și a 
supraveghea dezvoltarea învățării în rândul profesorilor cursanți. 

Universitatea a câștigat un premiu pentru acest proiect la conferința 
Internaționalizarea Educației și Formării Antreprenoriale – Brazilia (2006). 
Programul este considerat un exemplu de bună practică deoarece profesorii au 
ocazia să experimenteze lumea antreprenorului, inclusiv modul în care trebuie 
să pregătească elevii pentru a lucra cu ei în viitor. 

 
 

Tipul activității: programe de pregătire a viitoarelor cadre 
didactice 

Țara de aplicare: Regatul Unit 
Instituția care aplică activitatea: Swansea Metropolitan 

University 
Site internet sau link pentru  proiect sau instituție: 

http://www.smu.ac.uk 
Sfera de aplicare/publicul-țintă al activității: viitoare cadre didactice 

Nivelul de școlarizare avut în vedere: niveluri multiple  
 

Condiții prealabile ale succesului: Recunoașterea valorii pe care o are 
experiența și învățarea din exemple preluate din industrie, Recunoașterea, de 
către formatorii de cadre didactice, a valorii foștilor studenți și a oportunităților 
pe care aceștia le pot oferi în practica educațională curentă. 

În ciuda ușurinței relative cu care formatorii pot să păstreze legătura cu 
foștii studenți în prezent, este necesară o abordare dedicată, pe termen lung, 
care să fie gestionată de către o persoană respectată de către studenți și căreia 
aceștia sunt dispuși să îi ofere sprijin. De asemenea, este pur și simplu nevoie 
de timp pentru pregătirea și gestionarea cursului.  
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Impactul activității. Principalul impact la nivelul universității constă în 
„caracterul actualizat” al prestației și impactul pe care îl are procesul de învățare 
relevant din punctul de vedere al satisfacției și feedback-ului din partea 
studenților. 

Țara Galilor are una dintre cele mai mari rate pe cap de locuitor în ceea ce 
privește supraviețuirea firmelor mici înființate de absolvenți, iar Swansea 
Metropolitan University s-a plasat în mod constant în fruntea clasamentului. 
Acest lucru contribuie și la credibilitatea generală a universității, „deoarece 
facem ceea ce spunem că facem”. Funcționează ca mecanism de control al 
calității pentru practica curentă (comparativ cu practica alternativă sau practica 
anterioară).  

A permis foștilor studenți să se implice în practica actuală, ceea ce a 
determinat creșterea motivației studenților actuali, oferind în același timp 
dovezi privind modul în care această practică funcționează în lumea reală 
comparativ cu teoria predată în sala de clasă. Poate schimba aspectele predării 
cursurilor „din mers”, întrucât cursul poate să includă cele mai noi elemente ale 
învățării furnizate de foști studenți și absolvenți. 

Un curs de muzică obligatoriu din perspectivă antreprenorială (abordare 
pedagogică) Facultatea de pedagogie din cadrul Universității din Laponia a fost 
înființată în 1979 și este cea mai veche facultate din cadrul universității. 
Facultatea are aproximativ 700 de studenți pentru nivelul universitar de bază, 
80 de studenți pentru nivelul postuniversitar și 60 de angajați. 

Antreprenoriatul și educația antreprenorială reprezintă un element central 
al strategiei facultății. Predarea unui „curs de muzică obligatoriu din perspectivă 
antreprenorială” se axează atât pe modalitățile antreprenoriale de învățare, cât 
și pe metode pedagogice favorabile incluziunii. Acest lucru se datorează faptului 
că, prin elemente specifice întreprinderilor, precum descoperirea și crearea de 
oportunități, experimentare, reflecție și gestionarea cunoștințelor, fiecare 
student este capabil să învețe conținuturi diferite folosind propriile puncte forte, 
obiceiuri și alte premise individuale. Cursul combină învățarea muzicii cu 
învățarea gândirii și comportamentului de tip antreprenorial, în special prin 
luarea unor decizii în legătură cu diferite alternative în muzică. Profesorul este 
un coordonator care integrează experimentele făcute de viitoarele cadre 
didactice și cunoștințele vehiculate, punându-le în perspectivă cu obiectivele și 
conținutul programei de învățământ.  
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Tipul activității: metode didactice și pedagogice antreprenoriale 
 sau inovatoare 

Țara de aplicare: Finlanda 
Instituția care aplică activitatea: Universitatea din Laponia 

http://www.ulapland.fi/InEnglish/Units/Faculty_of_Education.iw3 
lenita.hietanen@ulapland.fi 

Sfera de aplicare/publicul-țintă al activității: viitoare cadre didactice 
Nivelul de școlarizare avut în vedere: niveluri multiple. 

 
În cadrul acestui curs, studenții dobândesc cunoștințe despre fenomenul 

muzical și despre modul de predare a muzicii. În plus, se pune accent pe 
anumite atribute și competențe antreprenoriale, de exemplu inițiativă, 
Încredere în sine, perseverență, asumare a riscurilor, luarea deciziilor, 
aptitudini de negociere, tolerarea incertitudinii și capacitatea de a învăța din 
greșeli. 

Iată câteva dintre activitățile întreprinse pentru îndeplinirea acestor 
scopuri: Profesorul creează situații care să permită studenților să ia decizii în 
legătură cu conținutul programului de învățare, măsura și momentul în care să 
îl parcurgă și persoana cu care să îl parcurgă. 

Astfel, profesorul încurajează studenții să își asume riscuri, să gestioneze 
incertitudinea și să își coordoneze propriul proces de învățare, fiind astfel 
responsabili de propriul lor parcurs educațional. 

Pe parcursul cursului se pune accentul mai ales asupra învățării 
reciproce, în special luarea deciziilor și soluționarea problemelor prin cooperare, 
în cadrul unor discuții interactive. Fiecare student ia notițe într-un jurnal de 
reflecție propriu. Profesorul dă exemple de atribute și competențe 
antreprenoriale. 

După fiecare lecție de muzică, studenții evaluează atributele și 
competențele antreprenoriale pe care le-au considerat cele mai puternice pe 
parcursul procesului de învățare a muzicii și notează evaluările în jurnal. 

Condiții prealabile ale succesului Profesorul scoate în evidență cele patru 
elemente principale care sunt deosebit de importante pentru succes: 

Luarea deciziilor prin colaborare: pe parcursul și ulterior procesului de 
învățare, profesorul și studenții discută, reflectează și evaluează atât metoda, 
cât și cunoștințele.  
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Ar trebuie să fie reflectată fiecare fază a procesului de învățare: 

planificarea, acțiunea și produsul. 
Învățarea bazată pe activități practice: profesorii creează diferite ocazii 

pentru a le permite studenților să participe în moduri inovatoare atunci când 
definesc obiective, în cadrul planificării metodelor de învățare și acțiunilor 
întreprinse. Prin reflecție, studenții pot să creeze noi cunoștințe pe baza 
experiențelor proprii și să evalueze atât procesul, cât și produsul învățării. 

Rolul profesorului este acela de susținător și facilitator: adevărul este că 
profesorul nu doar oferă răspunsuri studenților, ci îi lasă pe aceștia să le 
descopere singuri. Cu toate acestea, profesorul trebuie să ofere sprijin la 
momentul oportun pentru a asigura o aliniere în rândul studenților diferiți din 
punct de vedere situațional. 

Timp de reflecție: profesorul ar trebui să aloce suficient timp atât pentru 
activitatea de completare a jurnalelor de reflecție, cât și pentru discuțiile de 
reflecție din cursul proceselor de învățare și ulterioare. 

Reflecția ar trebui să se axeze asupra modalităților antreprenoriale de 
învățare și a conținutului muzical al programelor de învățământ. 

Impactul activității Deși nu există încă o evaluare formală, se poate face 
observația că activitatea promovează pregătirea profesorilor pentru educația 
antreprenorială, deoarece:  

– Studenții sunt încurajați să își analizeze propria activitate 
antreprenorială prin experimente și reflecție asupra tuturor 
fazelor procesului de învățare. 

– Studenții trebuie să acționeze în diferite moduri antreprenoriale 
atunci când aleg între oportunitățile date sau oportunitățile create 
în situații de învățare.  

– Studenții pot să observe activitatea și mecanismele 
antreprenoriale ale profesorului în cadrul mediilor de învățare. 

– Studenții sunt încurajați să aplice propriile experiențe și 
competențe antreprenoriale în alte discipline și la diferite niveluri 
de școlarizare. 

Planuri de dezvoltare a acestei practici. Alocarea unui volum de timp mai 
mare procesului creativ reciproc al viitoarelor cadre didactice pentru 
conceperea unor oportunități noi. Alocarea unui volum de timp mai mare pentru 
reflecția critică: justiția socială și egalitatea de șanse sunt componentele unei  
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abordări antreprenoriale favorabile incluziunii. 
 

Consultant în domeniul inovării:  
Colegiul Universitar din Copenhaga 

 
Activitatea este oferită de către departamentul de formare a profesorilor 

din cadrul Colegiului Universitar din Copenhaga și se adresează viitoarelor 
cadre didactice din învățământul primar și învățământul secundar inferior. 
Aceasta abordează toate nivelurile: în primul rând, viitoarele cadre didactice, 
dar și profesorii practicanți. Programul este oferit tuturor studenților din al 
treilea an ca program „suplimentar”, fiind popularizat la întâlniri, online și prin 
broșuri. 

Începând cu primăvara anului 2013, este oferit ca program intensiv la 
nivelul UE pentru 24 de viitoare cadre didactice din cinci țări. Activitatea își 
propune să încurajeze și să dezvolte o mentalitate antreprenorială în rândul 
viitoarelor cadre didactice și să le pună la dispoziție un model al procesului, 
completat cu tehnici ce pot fi folosite în cadrul viitoarei activități didactice. 

Modelul se numește FIRE și implică 4 faze specifice, intercorelate. 
F – Fapte observate (în cărți + viața reală) 
I – Idei inovatoare (generare + selectare) 
R – Realitate verificată (prin creare de prototipuri + feedback) 
E – Evaluare (a produsului + a procesului și a învățării) 

 
Tipul activității: metode didactice inovatoare corelate cu educația 

antreprenorială 
Țara de aplicare: Danemarca 

Instituția care aplică activitatea: Colegiul Universitar din 
Copenhaga, Departamentul de Formare a Profesorilor 

http://blaagaard-kdas.ucc.dk/english 
Sfera de aplicare/publicul-țintă al activității: viitoarele cadre didactice din 

cadrul colegiului universitar; profesori care parcurg programe de DPC 
Nivelul de școlarizare avut în vedere: studenții sunt formați pentru 

învățământul primar și învățământul secundar inferior 
 
Activitatea constă într-un program cu durata de două săptămâni, în 

cadrul căruia viitoarele cadre didactice contactează un profesor în activitate și  
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readuc în discuție o problemă pe care ar dori să o soluționeze. 
În 2012, li s-a cerut să aducă în discuție probleme din domeniul 

incluziunii și educației diferențiate. Studenții discută ulterior problema în 
grupuri și elaborează o soluție inovatoare pe care o prezintă profesorului.  

Condiții prealabile ale succesului: Motivația viitoarelor cadre didactice de 
a participa. Participarea profesorilor care lucrează în învățământul primar sau 
în învățământul secundar inferior. 

Organizare eficientă, ceea ce înseamnă că un număr relativ limitat de 
profesori din cadrul colegiului sunt capabili să deruleze activitatea cu un număr 
mare de participanți. Programul a fost elaborat pe o perioadă de 7 ani și 
cuprinde o versiune scurtă, „de probă”, adresată viitoarelor cadre didactice la 
începerea studiilor. 

Impactul activității.  
Utilizarea profesorilor în rol de clienți este o metodă inovatoare. 
Abordarea folosită îndeplinește cerințele în materie de rezultate ale 

învățării în cadrul educației antreprenoriale pentru viitoare cadre didactice, în 
special atunci când aceștia planifică o activitate paralelă pentru elevii lor în 
cadrul activității de practică pedagogică. ` Activitatea răspunde, de asemenea, 
necesității ca viitoarele cadre didactice să învețe despre educația 
antreprenorială atât prin practică, cât și din punct de vedere metodologic și 
teoretic. Activitatea are o relevanță directă pentru viețile profesionale ale 
studenților și poate să se transforme în activități care răspund nevoilor 
utilizatorilor, la nivelul diferitelor profesii. 

Programul a avut un impact demonstrabil, de exemplu prin înființarea 
recentă a Centrului de Inovare pentru Formarea Profesorilor, precum și printr-
un proiect pentru schimbul de bune practici cu alte colegii daneze. Planuri de 
dezvoltare a acestei practici Formarea profesorilor în domeniul inovării și 
educației antreprenoriale progresează prin aplicarea unei noi programe de 
învățământ pentru formarea inițială a profesorilor, cu o componentă obligatorie 
în cadrul tuturor disciplinelor. Modelele de tipul celui descris vor face parte din 
instrumentarul pentru studenți.  
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Programul REAL (Antreprenoriat rural prin învățare 
activă) ca instrument profesional și pedagogic 

 
Colegiul Universitar din Sogn og Fjordane are aproximativ 3 000 de 

studenți și 300 de angajați. Educația antreprenorială este obligatorie pentru 
toate viitoarele cadre didactice – din învățământul primar, secundar și 
profesional – și face parte integrantă din programa de învățământ în domeniul 
formării. Tuturor studenților li se oferă un program de formare cu durata de cel 
puțin două zile în domeniul antreprenoriatului și al programului REAL, acesta 
fiind oferit și sub forma unui curs de formare continuă adresat profesorilor 
practicanți, cu durata de două sau patru zile. 

Programul REAL (Rural Entrepreneurship through Action Learning – 
Antreprenoriat rural prin învățare activă) a fost elaborat inițial în zonele rurale 
din SUA, în anii ’80; Colegiul Universitar din Sogn og Fjordane deține drepturile 
asupra materialului în Europa și oferă cursuri și programe de formare folosind 
acest material. 

REAL se bazează pe dovezile care arată că practicile de educație 
antreprenorială, în cadrul cărora studenții predau și folosesc materialele imediat 
după ce le învață, determină o rată de retenție de 90 %, comparativ cu doar 5 
% în cazul cursurilor. 

Tehnica de predare REAL respectă modelul de învățare bazat pe 
experiențe practice. Aceasta este fundamentată pe ideea că, în ceea ce privește 
învățarea: „Spune-mi, și voi uita; arată-mi, și voi ține minte; implică-mă, și voi 
înțelege.”  
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Tipul activității: metode didactice și pedagogice 
antreprenoriale 

Țara de aplicare: Norvegia 
Instituția care aplică activitatea: Colegiul Universitar din Sogn 

og Fjordane. 
http://www.hisf.no/en/home 

Sfera de aplicare/publicul-țintă al activității: studenții de la Facultatea 
de Formare a Profesorilor și Sport 

Nivelul de școlarizare avut în vedere: niveluri multiple (învățământ 
primar, secundar și profesional) 

 
REAL este oferit și sub forma unui curs de formare continuă adresat 

profesorilor practicanți. Ea are în vedere relația dintre reflecție, dezvoltare, 
aplicare și experiență. Crucial este faptul că experiența cursantului este 
„concretă”, fiind vorba despre un eveniment la care acesta participă activ. 
Ulterior, învățarea este consolidată prin reflecții privind experiența, fiind apoi 
extinsă pe măsură ce cursantul identifică, dincolo de activitatea de învățare, 
idei abstracte, teorii și principii. 

În cele din urmă, cursantul își transferă limbajul și competențele nou 
dobândite către situații din „lumea reală”. 

REAL se orientează către școli atât din mediul rural, cât și din zone mai 
urbane, acolo unde crearea unei identități locale este considerată deosebit de 
importantă, fiind un mod de stimulare a elevilor să se întoarcă într-o zi în zona 
respectivă și să înființeze întreprinderi. Programa se axează pe două domenii 
vaste: subiecte legate de deprinderi de viață și atitudini și subiecte legate de 
afaceri. 

Scopul este de a se concentra mai întâi asupra atitudinilor, din care 
rezultă ulterior competențele. 
Rolul acestora este de a dezvolta comunicarea, gândirea critică și creativă, 
soluționarea problemelor, colaborarea eficientă și identitatea locală. În ceea ce 
privește partea de afaceri, se promovează acumularea de cunoștințe privind 
analiza pieței, economia la nivel mai larg, marketingul și vânzările. REAL se 
axează asupra parteneriatului cu instituții/organizații externe și beneficiază de 
sprijin din partea decanilor facultății/președinților colegiului universitar. Aceștia 
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dezvoltă în continuare și testează idei inovatoare prin „școlile-model” care 
contribuie la elaborarea materialului. 

Ideile REAL sunt răspândite la nivelul instituției prin formarea colegilor și 
promovarea ideii de educație antreprenorială. Se pune accentul asupra nevoii 
de a da dovadă de răbdare. 

Condiții prealabile ale succesului. 
Este important ca profesorii să beneficieze de sprijin din partea școlii în 

vederea punerii în practică, iar la rândul lor aceștia să dea dovadă de răbdare 
și, într-o manieră clară:  

– să identifice obiectivele învățării pentru exercițiu;  
– să organizeze timpul și materialele necesare pentru derularea 
exercițiului;  

– să creeze o procedură, în mare parte pe baza activității la nivel de 
grup, care să aibă ca rezultat o prezentare; 

– să încorporeze reflecții în legătură cu ceea ce au făcut și au învățat 
cursanții și modul în care acest lucru este corelat cu obiectivele lor; 

– să îi determine pe cursanți să aibă în vedere aplicarea reală și modul 
în care se pot crea punți între învățarea la locul de muncă și în viața 
cotidiană. 

Impactul activității. Majoritatea comunităților locale și a școlilor din 
regiunea Sogn og Fjordane predau antreprenoriatul și folosesc materialul. 

Analiza opiniilor studenților arată că aceștia sunt mulțumiți de experiența 
REAL. Programul REAL a fost menționat drept bună practică în cadrul unui 
studiu Nordic din 2004 și al unui proiect diferit derulat în 2012. A fost 
menționat, de asemenea, în planurile guvernamentale (2004-2006). 

Un raport din domeniul cercetării întocmit de Kunnskapsparken, Bodø în 
2009 a acordat programului REAL un punctaj ridicat, iar din 2007 acesta face 
parte din formarea profesorilor în Sogn og Fjordane. Toți profesorii din cadrul 
departamentului educațional din Sogn og Fjordane vor participa la un atelier 
cu durata de două zile în cadrul căruia se va discuta aplicarea educației 
antreprenoriale în noua programă de învățământ. 

 Aceasta va deveni o materie obligatorie în formarea viitoare, sub forma 
unui curs de antreprenoriat pedagogic pentru care se acordă credite, făcând 
parte din formarea transversală.   
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IV.10. Strategii de specializare inteligentă 
 
Urmărind o abordare aprofundată la nivel sectorial, s-au identificat 

urmatoarele domenii cu potențial de specializare inteligentă: 
Agroalimentar; 

- Agro-alimentar: alimente sigure, accesibile si optimizate nutrițional; noi 
produse alimentare sănătoase si îmbogățite nutrițional; aditivi pentru industria 
alimentara; dezvoltarea de noi practici, procese / tehnologii in horticultura si 
zootehnie, noi modele de afaceri pentru produsele tradiționale; culturile a 2-a 
si a 3-a; bioenergie - biogaz, biomasa, biocombustibil; construcții eco; 
biotehnologii albastre 

Prelucrarea lemnului și mobilă; 
- Bioeconomia: agricultură, industria alimentară, industria farmaceutică, 

siguranța și optimizarea produselor alimentare, sectoarele horticol, forestier, 
zootehnic și piscicol, valorificarea biomasei si a biocombustibililor; 

Biotehnologii; 
- Biotehnologii: Bio nano-tehnologii pentru medicina; producția de 

produse medicale si farmaceutice bio-naturale; biotehnologii agro-alimentare 
(pentru producția sustenabila de hrana sigura); biotehnologii industriale (bio 
combustibil cu capacitate energetica mare, biocatalizatori industriali); bio-
tehnologii orientate spre mediu (detectarea rapida / monitorizarea specifica de 
poluanți); 

Textile; 
- Confecții textile: materiale inovative; biomateriale si textile funcționale 

pentru uz medical; economie circulară; cultivarea & exploatarea firelor naturale 
si materialelor noi pentru construcții; textile tehnice, structuri textile compozite; 
procese & aplicații high-tech, software industrial; smart factoring; digital 
fashion / digital printing; textile inteligente pentru filtrarea avansata a apei; 

- Eco-nanotehnologii și materiale avansate: tehnologii generice esențiale 
(TGE; KET–UE), industria auto, industria de echipamente agricole, combustibili, 
materiale noi și/sau reciclate, eco-tehnologii, tehnologii înalte; 

TIC (tehnologia informatiilor si comunicatiilor); 
- Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor (TIC): Big Data - analiza, 

management si securitate; monitorizarea in timp real a sistemelor sociale - 
eHealth; trasabilitatea si controlul calității alimentelor (lanțuri valorice – soluții 
IT&C); agricultura de precizie; ferme inteligente; creșterea eficientei energetice 
in rândul consumatorilor;   
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- Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor (TIC): Smart City; gamificarea 
procesului de învățare; dezvoltarea de software si tehnologii pentru internetul 
viitorului, calculul de înaltă performanță, dezvoltarea de aplicații spațiale, 
tehnologii și infrastructuri spațiale, misiuni spațiale, securitatea socială, 
tehnologii, produse, capacități de cercetare și sisteme pentru securitate locală 
și regională, protecția infrastructurilor și serviciilor critice, „intelligence”, 
securitate cibernetică, securitatea internă și a cetățeanului, managementul 
situațiilor de urgență și al crizelor de securitate, combaterea terorismului, 
amenințărilor transfrontaliere, crimei organizate, traficului ilegal; 

Turism;
- Strategii eficiente de marketing, dezvoltarea având loc mai curând 

prin acțiuni cu caracter intuitiv. În turismul rural, brandurile nu și-au atins 
potențialul maxim pentru atragerea interesului și creșterea numărului de turiști. 
Deși există o evoluție clară în cultura promovării, se observă faptul că 
tehnologiile digitale nu sunt folosite la capacitatea lor maximă pentru 
dezvoltarea brandurilor pensiunilor rurale. În contextul concurențial actual 
creat, prezența virtuală reprezintă o condiție necesară pentru asigurarea 
vizibilității, atragerea audienței și creșterea numărului de turiști, factori 
indispensabili pentru dezvoltarea afacerii.  
 Deși evoluția contemporană a tehnologiilor este una cu un grad 
ridicat de impredictibilitate, fapt ce obligă pensiunile să abordeze soluții creative 
pentru menținerea și dezvoltarea brandului, putem identifica, totuși, o serie de 
abordări strategice ale tehnologiilor digitale, în funcție de anumiți parametri 
predictibili, care țin de psihologia audienței, contextul cultural, determinațiile 
estetice ale mediilor, accesibilitate, utilizabilitate, eficiența transmiterii 
mesajului. O posibilă soluție pentru o astfel de abordare strategică o constituie 
sistemele web integrate. Un sistem web integrat reprezintă o tehnologie 
centrată pe un produs web, ale cărui funcții sunt extinse și îmbunătățite de alte 
tehnologii digitale sau non-digitale. 

Mediu;
Biodiversitate; genetica plantelor; managementul sustenabil al 

patrimoniului verde; exploatarea rațională a resurselor agricole regenerabile 
(nou create sau îmbunătățite); dezvoltarea culturilor sustenabile (adaptate la 
schimbările climatice globale); ZEB - Zero Emission Buildings; colectarea 
deșeurilor si revalorificare (up-cycling); tehnologii de îndepărtare a poluării si 
recuperare a apei;  



168  

Biodiversitate; monitorizare apelor industriale, managementul apelor 
(suprafața si subterane); domeniul energetic, reducerea dependenței 
energetice, valorificarea superioară a combustibililor fosili, diversificarea 
surselor naționale (nucleară, regenerabile, curate), transport multifuncțional 
(„smart grids”), mărirea eficienței la consumator, prezervarea mediului 
înconjurător, tehnici de depoluare, și de reciclare, administrarea surselor de 
apa și a zonelor umede, „orașe inteligente”, infrastructuri integrate;

Aceste sectoare cu potenţial de specializare inteligentă identificate la nivel 
regional pot fi împărțite în trei categorii: 

• domenii tradiţionale, de prestigiu, care contribuie la formarea unei 
identități regionale, precum: agroalimentar, prelucrarea lemnului și mobilă, 
textile, turism; 

• domenii emergente, cu un potențial foarte mare pe viitor, precum: noile 
materiale si biotehnologiile; 

• domenii cu efecte benefice asupra celorlalte sectoare/activități (de tipul 
”propulsive industry”), precum TIC si mediu. 

Directiile de specializare care pot fi considerate ca pot valorifica resursele 
de producție şi competentele de cercetare-inovare sunt: 

 
Sectorul de 

origine 
 

Domeniul 
fundamental 

 
Direcții de reconfigurare a sectorului  

  
Sectorul 

agroalimentar Agronomie  Dezvoltarea  durabila  a  productiei  culturilor  de 
camp  – Cultura plantelor tehnice  

Horticultură 
 
Dezvoltarea de noi produse, practici, procese si 
tehnologii in horticultura 

 

Tehnologii  de  procesare  a  produselor 
agroalimentare, tehnologii de vinificare, genetica 
plantelor 

Zootehnie 
 Zootehnie sanatoasa durabila si competitiva 
 Ferme inteligente  
 Tehnici piscicole, acvacultură, biotehnologii 

Inginerie 
alimentara 

 
Noi   modele   inovative   de   afaceri   pentru 
produsele traditionale  

 

Produse  alimentare  sigure  –  certificarea  si 
vanzarea produselor ecologice si cu prioritate a celor 
locale 
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Produse alimentare optimizate 
nutritional(aditivi,concentrate si suplimenti 
nutritionali) 

Silvicultura  
Noi   modele   inovative   de   afaceri   pentru   
produsele traditionale 

 
 
 
 
 

Sectorul 
biotehnologii 

Ingineria 
Lemnului 

 Dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii  
  
 

Inginerie 
Chimica 

Tehnologica 

 Biotehnologii farmaceutice (obținere de preparate 
eficiente cu   acțiune   antitumorală,   antivirală, 
antimicrobiană, vaccinuri) 
 
  
 Biocombustibili, biocatalizatori de uz industrial 
 Subsante bioactive, bioreactori, prelucrarea biomasei 

Biologie 
Microbiologie  

Bio   nano   tehnologii   (markeri   si   imagistica 
pentru diagnosticarea precoce a maladiilor) 

Inginerie 
Alimentara 

 Biotehnologii agroalimentare (produse noi si 
imbunatatite)   

Inginerie 
Chimică 

 Biomateriale avansate  
Sectorul textile 

şi noi 
materiale 

 
Innovative  product  design  (nano  bio  textile, 
senzori incorporati) 

Tehnologia 
Produselor 

Textile 

 Textile funcționale cu aplicabilitate in medicina 
 Textile inteligente  
 Exploatarea fibrelor naturale  
 Textile tehnice, structuri textile compozite  

Ingineria 
Tricoturilor   
Confecțiilor 

 Structuri tricotate cu proprietăți termice,  
 Tricoturi pentru protecție mecanică,  
 Vestimentație sinergetică  

Constructii  Materiale noi pentru constructii  
 Materiale ecologice  

 
Sectorul TIC Management 

industrial 
Colectarea  deseurilor  si  revalorificare  (up-
cycling,  slow fashion) 

 Noi  modele  de  afaceri  (digital  fashion,  
interactiunea  cu clientul) 

Atomatizari si 
calculatoare 

Procese flexibile de productie 
Fabricatie inteligenta(senzori, software  de 
urmarire, roboti industriali) 

Calculatoare și 
tehnologia 
informației 

Inteligență   artificială   (robotică,   sisteme   
integrate   de fabricație, sisteme de calcul, 
recunoaștere vocală) 
Securitate cibernetica 

New media Gamificare 
e-educatie 

Sănătate 
publică 

Sănătate 
publica 

Analize de Big-data cu aplicatie in telemetrie, 
telematica, tele asistenta, telemedicină 
e- Medicina, e-incluziune 
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Monitorizarea in timp real a sistemelor sociale 
Urmarirea produselor alimentare de-a lungul 
lantului valoric 

Sectorul 
energie- 
mediu 

Inginerie 
Electronică și 

telecomunicații 

Nano electronică, optoelectronică 

Software industrial 

Stiinte agricole 
(genetica 
plantelor, 

silvicultura) 

Exploatarea  responsabila  si  managementul  
sustenabil  al patrimoniului verde 

Noi genotipuri de plante cu rezistenta crescuta la 
schimbari climatice 
Agricultura de precizie 

Ingineria 
mediului 

Biodiversitate 
Sisteme enzimatice pentru monitorizarea poluarii 
Tehnologii de epurare ape, 
Tehnologii de reciclare deseuri 

Management 
industrial 

Smart factoring - si valorificarea apelor uzate 

Monitorizare   apelor   industriale,   managementul  
apelor (suprafata si subterane) 

Inginerie 
Electrică și 
Energetică Inginerie 

Electrica si 
Energetica 

Management energetic 
ZEB 
Imbunatatirea eficientei energetice 
Imbunatatirea securitatii energetice 
Smart city 
Rețele Inteligente pentru consumatori Inteligenți 

Sectorul 
turism 

Calculatoare 
și 

tehnologia 
informației 

Soluții IT&C pentru turism (cazare, închiriere 
vehicule, turoperatori, restaurante, agenții de 
turism și managementul destinației  turistice)  –  
rezervări  prin  soluții  ERP,  portale web 

New 
media-Industrii 

creative și 
culturale 

Marketing si promovare creativa 

Bioinginerie 
Balneo-/ 

fizio-/ 
kinetoterapie 

Bioinginerie 
Balneo-/ fizio-/ 
kinetoterapie 

Nutritie si dietetica 
Bioingineria reablitarii 
Bioinginerie medicala 
Agro-Food, Slow-food 
Alimentatie sanatoasa 

 
Aceste domenii de specializare inteligentă: 

 transformă resurse locale în produse cu valoare adăugată ridicată; 
 au efecte de antrenare și multiplicare asupra celorlalte ramuri ale 

economiei regionale;  
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 sunt înalt competitive pe plan mondial; 
 asigură un profil sustenabil economiei regionale; 
 contribuie benefic la solutionarea provocarilor societale regionale. 

 
Specializarea inteligenta in aceste domenii inseamna pentru actorii locali: 

 Agricultura sustenabila, hrana sanatoasa si accesibila; 
 Industria alimentara si de prelucrare a lemnului bazate pe produse, 

procese si tehnologii cu valoare adaugata ridicata; 
 Propagarea activitatilor economice din domeniile biotehnologii si 

noi material; 
 Industrie textila cu inalta tehnicitate, bazata pe materii prime 

naturale si creativitate pentru produse cu proprietati noi; 
 Sanatate si turism pentru stil de viata sanatos si respect pentru 

traditii; 
 Solutii TIC autohtone pentru sanatate, agricultura, industrie, 

turism, securitate si educatie; 
 Solutii eficiente si durabile pentru apa, energie, deseuri si mediu. 

 
Atuurile Regiunii care vor fi valorificate pentru implementarea viziunii 

 Resursele existente (umane, materiale, financiare); 
 Competentele regionale in inovare, dobandirea si comercializarea 

cunostintelor si tehnologiilor; 
 Infrastructurile-suport existente; 
 Tradiţia in educatie şi cercetare, expertiza acumulată in sectoarele 

economice cheie; 
 Imaginea de marcă a produselor traditionale ale regiunii. 
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IV.11. Antreprenoriatul parte integrantă a sistemului 
educațional 

 
 

Educația este o condiție prealabilă pentru creșterea productivității în 
toate sectoarele economice și un instrument critic în cadrul unei politici de 
dezvoltare productivă. Nu există suficiente modalități de educație a sistemelor 
de răspunsuri de răspuns în ceea ce privește educațiile în materie de producție, 
în conformitate cu indicele global al competitivității. 

Activitățile antreprenoriale vizează dezvoltarea regională, generarea de 
locuri de muncă, dezvoltarea IMM-urilor și promovarea activității inovatoare. 
Lipsa de educație în antreprenoriat în Spania a făcut ca 80% dintre noile 
companii să eșueze în primii cinci ani de creație, în Statele Unite, companiile 
au o viață medie de șase ani, în timp ce 30% nu vor împlini cel de-al treilea an. 

Antreprenoriatul este o parte integrantă a unui sistem educațional, care 
ar trebui să fie reflectat în fiecare instituție, în cadrul organizării fiecărei săli de 
clasă și cunoașterea corespunzătoare a cadrelor didactice, împreună cu gradele 
ridicate de descentralizare și abilitare, deoarece compania este opusă 
controlului și controlului. Educația în antreprenoriat adaugă, ar trebui să creeze 
și să consolideze sentimentul de proprietate și de rezultate, să consolideze 
sentimentul de libertate și control personal pentru ca lucrurile să se întâmple, 
să maximizeze oportunitățile pentru ca indivizii să își asume responsabilitatea 
și să îndeplinească sarcinile, să consolideze noțiunea de responsabilitate și să 
vadă prin lucruri, să aibă orientarea spre excelență. Inițiativele educaționale în 
domeniul antreprenoriatului ar trebui să articuleze cu motivul pentru crearea 
unei companii. 

Există mai multe părți interesate de educația antreprenorială, având în 
vedere beneficiile sale percepute atât la nivel individual, cât și la nivel de 
societate: factorii de decizie, studenții, industria și academicienii. Factorii de 
decizie consideră, de asemenea, că nivelurile sporite de antreprenoriat pot fi 
atinse prin educație, în special educația pentru antreprenoriat. Antreprenorii 
lucrează în sectoarele formale și informale; pentru cei din sectorul formal, 
dorința de a părăsi șomajul și informația prevalează, pentru ca acestea să fie 
informativele, limitarea resurselor financiare și cunoștințele să le împiedice să 
intre în sectorul formal.  
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 Antreprenorii din contextul nostru se caracterizează ca proprietari unici, 
șefi de gospodării, în cadrul întregului învățământ secundar, sectorul 
intermediar, cu resturi de personal pentru un venit, fără afiliere la securitatea 
socială, în mare parte cu contracte de muncă nescrise și care lucrează de acasă 
sau fără sedii permanente. Întreruperea afacerilor, înțeleasă ca persoane care 
în ultimul an și-au închis, lichidat sau vândut companiile. 

Proiectele educaționale în domeniul antreprenoriatului includ analiza 
internă care începe în clasă. Abordarea lui folosește câteva strategii; unul dintre 
aceștia este „transformarea sălii de clasă” și completarea completă cu cel al 
celorlalte lucruri: modificările oneconvenționale și modificările logice din 
interior-exterior, concentrându-se pe modul de a transforma know-how-ul. În 
acest cadru, antreprenoriatul devine un proces experiențial și practic. O 
propunere de acest tip necesită schimbări structurale, sistem educațional, 
sisteme de formare a unor metode de înființare. O alta teorie se bazează pe 
teoria atracției talentului și teoria fluxului către talent. Aceasta sugerează că 
tehnologia, inovația și statutul antreprenorial, pe de o parte, împreună cu 
statutul profesional și condiția dezvoltării educaționale, pe de altă parte, sunt 
factori care influențează avantajul atragerii de talente. 

Antreprenoriatul pare să fie asumat în instituții ca un sinonim al 
persoanelor care au capacitatea de a crea afaceri pentru a genera bogăție, 
pentru a obține creșterea economică și ca o soluție de angajare a studenților; 
Planul de afaceri este centrul activității academice; prin urmare, competențele 
sunt definite din instrumental și obținerea de rezultate, pe care unii le numesc 
practice. 

Sunt incluse activități de creativitate și inovație care vizează 
descoperirea ideilor și oportunităților de afaceri: 

 cazuri de antreprenori de succes și instrumente precum expoziții 
de afaceri, conferințe ale antreprenorilor de succes, vizitele 
companiei. 

 elaborare de programe postuniversitare de perfectionare 
profesionala autorizate. 

 realizare de schimburi de experienta/prezentare bune practici la 
nivelul arealului universităţii partenere.  

 realizare de parteneriate cu agenti economici din arealul 
universitatilor. 
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 elaborare de studii de caz elaborate si publicate pe site-ul 
universitatii solicitante ce vor sustine initiativele antreprenoriale 
de success.  

 intalniri de analiza a bunelor practici privind îmbunatațirea 
nivelului de competențe al personalului didactic. 

 întâlniri pentru elaborarea de studii cu privire la iniţiativele 
antreprenoriale adresate studentilor, în special din categorii 
vulnerabile.  

 realizarea de studii cu privire la iniţiativele antreprenoriale 
adresate studenţilor, în special din categorii vulnerabile. 

 elaborarea unui material de informare cu privire la selectarea 
grupului ţintă student – postat pe site-urile universităţilor. 

 realizarea unei metodologii pentru organizarea şi derularea unui 
concurs de planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii. 

 elaborarea unui set de indicatori de monitorizare şi evaluare a 
cursurilor. 

 realizarea de rapoarte de progres – monitorizarea şi evaluarea 
cursurilor. 

 modele relatii parteneriale universitati-agenţi economici. 
 realizarea unei baze de date cu agenţi economici disponibilă 

studenţilor. 
 dezvoltarea unui instrument de consiliere profesională online. 
 dezvoltarea unui instrument de evaluare a potenţialului 

antreprenorial. 
 realizarea unei matrici standard de fundamentare a unei idei 

antreprenorial. 
 elaborarea unui set de indicatori de analiza.  
 ateliere de lucru antreprenoriale între agentii economici si 

cursanții studenti din cadrul programelor inovative 
complementare.  
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În prezent, teoria curriculumului a fost influenţat de idei rezultate din 

principalele demersuri inovatoare din psihologie şi ştiinţele educaţiei, cum ar fi, 
printre altele: 

- psihologia şi epistemologia genetică, prin precizarea etapelor stadiale de 
formare a personalităţii (Jean Piaget); 

- raportul dintre psihologic şi logic în învăţare (K. F. Kneller); 
- teoria formării acţiunilor mentale (L. S. Vîgotski); 
- raportul dintre modul de prezentare a conţinuturilor şi modul de învăţare 
a acestora (J.S. Brunner); 

- operaţionalizarea instruirii (S. Skinner);  
- utilizarea şi operaţionalizarea obiectivelor (R. F. Mager, V şi G. de 

Landsheere); 
- teoria ierarhizării tipurilor de învăţare (Gagné, R. M.); 
- teoria demersurilor (competenţelor) transdisciplinare (D’Hainaut, L.); 
- taxonomia obiectivelor educaţionale –domeniul cognitiv (B.S. Bloom); 
- teoriile noi ale învăţării (sintetizate de Cristea, S., 2005 ş.a.); 
- teoria inteligenţelor multiple (Gardner, H.); 
- instruirea centrată pe competenţe (Potolea, D., coord., 2012); 
- învăţarea deplină (Negreţ – Dobridor, I., 2005, 2007); 
- abordările supradisciplinare (Ciolan, L., 2008); 
- perspectiva constructivistă asupra învăţării; 
- perspectiva cognitivistă asupra învăţării (Frumos, Fl., 2008) 

 
Ariile curriculare reprezintă grupări de discipline şcolare care au comun 

anumite elemente de coerenţă. În Legea Educaţiei Naţionale (1, 2011), 
termenul de arie curriculară este înlocuit cu domenii de studii şi discipline. 

Curriculum - nucleu reprezintă acele elemente formale (competenţe şi 
conţinuturi) obligatorii pentru întreaga generaţie de elevi care parcurg un 
proces de instruire. El se suprapune pe resursele de timp ale trunchiului comun 
(TC). Curriculum diferenţiat (CD) reprezintă oferta specifică pentru anumite 
profiluri de formare, care asigură o pregătire diferenţiată.   
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Planul de învăţământ reprezintă principalul document reglator şi normativ 

care organizează la nivelul sistemului de învăţământ modul în care se realizează 
instruirea pe anumite componente majore, cum ar fi: domeniile de studii, 
disciplinele şcolare, resursele de timp, tipul de curriculum ofertat, numărul de 
ore pe săptămână (maxim, minim). Elaborarea planurilor de învăţământ a fost 
realizată, pe parcursul evoluţiei acestora, pe o bază teoretică minimală, luând 
într-o măsură considerabilă ca punct de pornire, planurile anterioare. 

Se evocă, frecvent, experienţialul pozitiv al unor ţări nordice (îndeosebi 
Finlanda) şi, în mod mecanic, acest experienţial este preluat ca un sistem gata 
validat şi utilizabil.  

Judecând după numărul de elevi foarte bine pregătiţi care lucrează în 
diferite poziţii internaţionale, numărul celor proveniţi din România (poate şi 
calitatea acestora) este, probabil, mai mare decât din alte ţări menţionate 
frecvent. Asta nu diminuează însă performanţele învăţământului din ţările 
evocate şi, îndeosebi, modul în care reformele curriculare au fost bazate pe 
studii şi experimentări. Dacă trebuie reţinut ceva din experienţa internaţională, 
este îndeosebi „drumul” de la un anumit curriculum la altul, prin sistemul de 
elaborare, validare şi implementare, rezultat din procesele de renovare ale 
curriculumului din diferite ţări. Cu titlu provizoriu, menţionăm că ar fi posibilă o 
anumită „compatibilizare” între învăţământul românesc şi învăţământul din ţări 
cu un spectru cultural, lingvistic şi identitar aproximativ asemănător (îndeosebi 
Portugalia şi Franţa).  

Având în vedere însă performanţele economice ale unor ţări (China, Coreea 
de Sud, Hong Kong, Singapore, Japonia), este de presupus că acestea se 
bazează, în mare măsură, pe o experienţă educaţională pozitivă. Ca exemplu, 
putem da ascensiunea deosebită a unei universităţi din Hong Kong care, de la 
înfiinţarea ei (în urmă cu mai mult de un deceniu) a urcat până într-o poziţie 
de vârf din „top” Shanghai. 

Există sisteme consolidate (Germania, Olanda, Elveţia, Austria), care pot 
oferi sugestii pe domenii cu rezultate legitimate (nu însă în toate domeniile). 
Exemplul Regatului Unit, cu un curriculum considerat performant (ca rezultat 
al planului Dearing), este pus în prezent serios sub semnul îndoielii. 
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 Există în acest curriculum elemente de referinţă corespunzătoare: 

organizarea pe discipline, proiectarea instruirii, sistemul de evaluare. Un 
exemplu interesant îl reprezintă cazul Turciei, care a reuşit performanţa de a 
restructura, într-o viziune aproape transdisciplinară, segmentul final al 
învăţământului preuniversitar, într-un interval de timp foarte scurt şi într-o 
formă radicală. 

Testările internaţionale oferă, de asemenea, un câmp foarte larg de 
experienţe şi sugestii referitoare atât la curriculum, cât şi la procesul de 
instruire. Sperăm că programele de „ştiinţe ale naturii” din învăţământul primar 
să fie un exemplu pozitiv. Există posibilitatea identificării unor idei inovative în 
construcţia curriculumului şcolar şi în alte ţări cu învăţământ performant (Israel 
şi Federaţia Rusă etc.).  

Într-o lucrare de un larg interes ştiinţific (Sagan, C., 2015), autorul preia 
un citat din Albert Einstein, care evidenţiază foarte clar rolul proeminent al 
ştiinţei în societatea modernă; acesta este: „toată ştiinţa noastră, comparativ 
cu realitatea, este primitivă şi copilărească –şi totuşi, este cel mai de preţ lucru 
pe care îl avem”. În acest context, diminuările produse în curriculum asupra 
unor discipline ştiinţifice la anumite niveluri şi profiluri nu pot să aibă nicio 
explicaţie constructivă, ele provenind din raţionamente de altă natură. 

Problema degradării mediului este principala problemă actuală a lumii 
contemporane, care nu poate fi rezolvată printr -o dimensiune predominant 
civică şi socială (deşi şi aceasta este importantă) ci îndeosebi prin speranţa ca 
ştiinţele (şi tehnologiile derivate) să „inventeze”, într-un interval scurt de timp, 
soluţii depoluante eficiente. 

Există o părere tot mai des exprimată, conform căreia speranţele păstrării 
calităţii planetei sunt legate de descoperiri ştiinţifice din următorul orizont de 
timp. Dimensiunea ştiinţifică a curriculumului (prin matematică, ştiinţe şi 
domeniile conexe acestora) reprezintă, conform unor ipoteze evocate frecvent, 
baza dezvoltării intelectuale individuale a elevilor şi, în acelaşi timp, premisele 
unui învăţământ transdisciplinar.  
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Modul de structurare a conţinuturilor incluse în instruire ar trebui să se 

raporteze, într-o măsură mai mare, la o dimensiune evidentă a ştiinţei şi 
cunoaşterii actuale: fragmentarea cercetării realităţii (obiective şi subiective) în 
domenii şi diviziuni mai mici, cu o anumită coerenţă interioară, dintre care unele 
sedesprind de coloratura strict disciplinară, formând domenii şi structuri 
interdisciplinare.  

Nu este vorba de a fragmenta şi mai mult panorama actuală a disciplinelor 
şcolare în discipline care să reflecte diviziunile ştiinţei, culturii şi cunoaşterii 
printr-un proces de „pulverizare” a realităţii obiective integrate. 

Lista acestor „discipline” (interioare sau inter) este foarte largă şi în 
creştere continuă. Este evident că fiecare disciplină de acest fel nu poate să 
facă obiectul unui studiu sistematic, dar poate să fie avută în vedere sub forma 
unor structuri interioare domeniilor clasice actuale. Modulele oferă, pentru 
programa şcolară (şi în viitor şi pentru un alt plan de învăţământ de 
perspectivă), o anumită soluţie în acest sens. Aceasta trebuie corelată însă cu 
o învăţare rezultată din exigenţele transdisciplinarităţii. Aşa cum am menţionat, 
rezolvarea prezenţei consistentea ştiinţelor în câmpul curriculumului şcolar se 
poate face îndeosebi printr-o dimensiune calitativă a renovării acestora, dar şi 
prin câteva elemente punctuale, reparatorii. 

Tehnologia Societăţii Informaţionale (TSI) schimbă foarte mult orice 
paradigmă a învăţământului. Utilizarea TSI constituie, ea însăşi, o dimensiune 
paradigmatică aproape evidentă a învăţării şi învăţământului. Diferenţa 
principală între modul de a învăţa în prezent şi cel practicat în urmă cu o 
jumătate de secol o reprezintă tocmai inserţia substanţială a suporturilor 
virtuale. Se poate observa că evoluţia sistemelor informatice care reprezintă 
suportul TSI s-a făcut în ultimii ani într-un mod foarte accelerat şi imprevizibil. 
Orice supoziţie pentru evoluţii viitoare are elemente de incertitudine. În mare 
măsură, evoluţia suporturilor informatice are un vector de dezvoltare cu origini 
în sistemul concurenţial al companiilor din domeniu şi în preocuparea lor 
continuă de a ajunge la noi limite de performanţă. De exemplu, puţini îşi 
imaginau în urmă cu două decenii evoluţia spectaculoasă a suporturilor 
informatice (mobil, tabletă, calculatoare) din ultimul timp. Extrapolând această 
evoluţie, putem doar să presupunem că va facilita dezvoltarea unor forme de 
comunicare virtuală greu de imaginat în prezent. Toate acestea influenţează 
considerabil procesul de învăţare şi învăţământul.  
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Suporturile informatice pun într-o lumină nefavorabilă modalităţile şi 

formele de predare de până acum (dictarea la clasă, utilizarea imaginilor din 
manual, transcrierea unor pasaje, reproducerea orală a informaţiilor etc.). Una 
dintre soluţiile privind prezenţa TSI (prin TIC) în învăţământ o reprezintă 
includerea unor ore speciale şi a testării competenţelor informatice la diferite 
niveluri. Mai puţin explorată este posibilitatea includerii elementelor de TSI în 
cadrul disciplinelor clasice. Menţionăm că această oportunitate ar putea fi 
posibilă, în mod obligatoriu, în interiorul acelei părţi (25%) din timpul pus la 
dispoziţia profesorului. În cazul unor discipline (cum este raportul geografie –
GIS), complementaritatea este atât de strânsă, încât utilizarea suporturilor 
informatice la orele de geografie devine obligatorie. 

Recomandarea Consiliului din 19 decembrie 2016 privind parcursurile de 
actualizare a competențelor Noi oportunități pentru adulți precizează:  ”Locurile 
de muncă vacante impun un nivel tot mai ridicat și o gamă tot mai largă de 
competențe. În viitor, vor exista mai puține locuri demuncă de natură 
elementară. Chiar și locurile de muncă necesitând, în mod tradițional, doar un 
nivel redus de calificare sau niciun fel de calificare, devin din ce în ce mai 
exigente. Marea majoritate a locurilor de muncă vor necesita un anumit nivel 
de competențe digitale, iar un număr tot mai mare de locuri de muncă 
elementare necesită anumite competențe esențiale sau generice (precum 
comunicare, soluționarea problemelor, muncă în echipă și inteligență 
emoțională)”. 

De asemenea, Recomandarea evidențiază faptul că,la nivelul Uniunii 
Europene, în 2015 existau 64 de milioane de persoane, adică peste un sfert din 
populația Uniunii cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani, care părăsiseră 
educația și formarea profesională inițiale cu cel mult o calificare 
corespunzătoare învățământului secundar inferior.Deși nu există mijloace de a 
măsura nivelul competențelor de bază ale respectivelor persoane, Ancheta 
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind 
competențele adulților (PIAAC), care atestat nivelurile de alfabetizare, de 
competențe numerice și de soluționare a problemelor în medii puternic 
tehnologizate, indică faptul că ponderi similare de adulți în vârstă de 16-65 de 
ani au înregistrat rezultate la cel mai scăzut nivel de stăpânire a competențelor 
în 20 de state membre.  
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Laboratorul de competențe digitale vizează dezvoltarea competențelor 
digitale în rândul studenților. Aceștia vor participa la o serie de ateliere care își 
propun să contribuie la dezvoltarea aptitudinilor, cunoștințelor și competențelor 
necesare în era digitală, care să le permită să utilizeze cât mai eficient noile 
tehnologii ale informației și comunicării (TIC). Studenții vor avea, de asemenea, 
posibilitatea să parcurgă și un training online pentru a obține certificatul de 
competențe online, oferit de Google. Educația digitală în rândul tinerilor este o 
prioritate și este esențial ca un număr cât mai mare de studenți să fie încurajați 
și sprijiniți să își dezvolte competențele digitale atât de necesare în pregătirea 
lor antreprenorială. 

În contextul nivelurilor record ale șomajului în rândul tinerilor din Europa, 
acest raport este despre modul în care învățarea non-formală și, în special, 
munca în rândul tinerilor pot spori capacitățile creative și inovatoare ale tinerilor 
în moduri relevante pentru angajabilitate. Aceasta depășește identificarea 
abilităților și competențelor implicate, pentru a prezenta exemple ilustrative de 
practică și cooperare intersectorială. 

În argumentarea faptului că investițiile în învățare nonformală plătesc 
dividende economice și sociale, este important să rețineți că tinerii sunt mai 
mult decât o forță de muncă potențială și nu ar trebui percepute doar în 
contextul situației lor pe piața muncii. Printre ca tinerii sunt potențiali filosofi, 
artiști, scriitori, antreprenori, meșteri și femei - oameni care vor crea, care vor 
constitui, care vor continua tradițiile culturale unice și bogate din Europa. Deși 
este nevoie de sprijin în situația actuală, este, de asemenea, o investiție în 
capitalul uman și cultural al Europei. Prin urmare, argumentul nu se referă la 
schimbarea tinerilor, deoarece presupusa lor lipsă este cauza șomajului. În 
schimb, accentul este pus pe contribuția lor potențială la îmbunătățirea 
condițiilor sociale și economice. Mesajul principal este despre necesitatea de a 
îmbunătăți și lărgi recunoașterea învățării nonformale și nu doar în raport cu 
angajabilitatea. O forță de muncă mai bine echipată este necesară; unul care 
poate interacționa eficient cu tinerii, în special cu cei dezavantajați și care nu 
au acces la piața locurilor de muncă. 

Muncitorii au nevoie de un curriculum îmbunătățit și de o investiție în 
formare, pentru a stimula capacitățile inovatoare și creative în rândul tinerilor. 
Acestea au nevoie de acces la instrumente de recunoaștere acceptate în mod 
obișnuit și la practici îmbunătățite care pot fi utilizate în contextele sociale și 
culturale proprii. La toate nivelurile, diferitele sectoare și părți interesate trebuie  
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să se reunească pentru a oferi un mediu de sprijin pentru activitatea respectivă, 
în timp ce stimulente și inițiative trebuie să galvanizeze partenerii sociali pentru 
o interacțiune eficientă. Acest raport reflectă angajamentul Grupului de experți, 
ai cărui membri provin dintr-o mare varietate de medii, reprezentând o bogată 
experiență și expertiză. Mesajele și recomandările cheie sunt rezultatul unui 
proces riguros informat cu dovezi, care a urmărit să examineze în mod critic 
politica, în timp ce se extrage din cele mai recente cercetări și exemple de 
practică. 

Educația și învățarea nonformală au un rol important în reacția la șomajul 
tinerilor. Acest lucru se datorează faptului că susține dezvoltarea, ajutând la 
transformarea potențialului, creativității, talentelor, inițiativei și responsabilității 
sociale a tinerilor, prin dobândirea de cunoștințe, abilități, atitudini și valori 
conexe. Este adesea bazat pe comunitate și în afara contextelor instituționale 
formale. 

Munca tinerilor poate juca un rol esențial în atingerea tuturor tinerilor. 
Pentru cei cu mai puține oportunități, munca în rândul tinerilor susține 
reintegrarea, prin contactele sale strânse și informale cu tinerii, conștientizarea 
în rândul tinerilor și abilitatea de a-i insufla încredere în tineri pentru a lua 
legătura cu autoritățile. Oferă sprijin individual pentru orientare și consiliere 
profesională, adaptate provocărilor specifice ale diferiților tineri, într-un mediu 
informal. Scopul muncii pentru tineri nu este acela de a oferi locuri de muncă, 
ci de a se implica în marea varietate de activități de dezvoltare personală și 
socială pe care le oferă, ajută tinerii să dezvolte cunoștințele, abilitățile și 
atitudinile despre care se spune că sunt necesare pe piața muncii. Acestea 
includ munca în echipă, comunicarea, conducerea, flexibilitatea și capacitatea 
de reacție. Acestea includ, de asemenea, creativitatea și inovația, care implică 
definirea problemelor, găsirea unor modalități de abordare a acestora și 
respectarea unui curs de acțiune ales. În acest fel, munca în rândul tinerilor 
contribuie la reducerea decalajului dintre competențele dobândite de tineri și 
nevoile pieței muncii.  

Deși valoarea acesteia este recunoscută la niveluri de politică, învățarea 
non-formală nu este înțeleasă pe scară largă și este adesea bine pe lista 
priorităților când vine vorba de finanțare. Această situație trebuie redresată 
printr-un efort concertat al partenerilor sociali și al părților interesate de la toate 
nivelurile.   
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Această abordare sintetizează dovezile disponibile asupra impactului 
cauzal asupra rezultatelor educaționale ale aspirațiilor, atitudinilor și 
comportamentelor ale tinerilor și ale părinților lor. 

Rezultatele educaționale luate în considerare sunt atingerea și participarea 
post-obligatorie. Atingerea este un nivel de succes al individului în evaluările 
educaționale de orice fel. Un indicator cheie ar putea fi pregătirea școlară a 
unui copil mic, cum ar fi capacitatea de a citi literele alfabetului și de a număra 
zece. Un alt nivel ar putea fi nivelul calificărilor obținute la sfârșitul școlii 
obligatorii. Participarea se referă la traiectoria educațională și de lucru a unei 
persoane după încheierea școlii obligatorii. Un indicator cheie ar putea fi 
înscrierea unui tânăr în învățământul superior sau superior. O căutare a celor 
opt baze de date electronice educaționale, sociologice și psihologice, 
completate de alte mijloace, a dat 1.827 rapoarte de cercetare potențial 
relevante. Această literatură a cuprins 13 tipuri distincte de aspirație, atitudine 
sau comportament pentru părinți sau copiii lor. 

Aproape toate variabilele caracteristice ale studenților care se corelează cu 
aspirațiile educaționale și de carieră au arătat un efect pozitiv semnificativ, iar 
gradul corelației sale pentru eșantionul public este mai mare decât pentru 
omologul privat. Statutul socio-economic al părinților au indicat o semnificație 
pozitivă pentru aspirațiile educaționale și de carieră. Pentru studenții privați, au 
existat unele efecte negative semnificative ale încurajării părinților, dar, pe de 
altă parte, nu apar efecte negative semnificative asupra aspirațiilor 
educaționale și de carieră. 

Tehnicile persuasive sunt utilizate pe scară largă de instructori, manageri, 
antrenori, părinți și colegi în încercarea de a influența încrederea, motivația și 
comportamentul elevului. În dobândirea performanțelor experților, Ericsson și 
colegii săi pun foarte mult accent pe așteptările părinților și ale profesorilor și 
pe convingerile verbale potrivit cărora un copil este „talentat” ca o influență 
majoră asupra încrederii în sine a copilului, a motivației și a protecției percepute 
”împotriva îndoieli cu privire la succesul posibil în timpul creșterilor și pregătirii 
extinse. Informațiile persuasive includ persuasiunea verbală, feedback-ul 
evaluativ, așteptările celorlalți, vorbirea de sine, imaginile și alte strategii 
cognitive. Cu toate acestea, credințele de încredere în sine bazate pe acest tip 
de informații sunt mai slabe decât cele bazate pe realizările cuiva, conform 
teoriei. În plus, tehnicile persuasive sunt considerate a fi cele mai eficiente 
atunci când evaluarea intensificată este ușor dincolo de ceea ce persoana poate  
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face în prezent, dar încă în limite realiste, deoarece oamenii sunt conștienți că 
performanțele mai bune pot fi realizate prin efort suplimentar. Amploarea 
influenței persuasive asupra încrederii în sine a fost, de asemenea, ipoteză care 
să depindă de prestigiul, credibilitatea, expertiza și încrederea încrederii. 
Atribuțiile cauzale pe care le face cu privire la comportamentul de realizare 
anterioară pot fi, de asemenea, gândite ca o sursă de informații auto-
persuasive în formularea așteptărilor de încredere viitoare. S-a arătat că 
atribuțiile cauzale pentru comportamentul anterior prevăd așteptările de 
încredere. 

Aceste patru categorii de informații de încredere - realizări de 
performanță, experiență viciară, convingere și stări fiziologice - probabil nu se 
exclud reciproc în ceea ce privește informațiile pe care le furnizează, deși unele 
sunt mai influente decât altele. Încă nu se cunoaște modul în care sunt 
ponderate și prelucrate diverse surse de informații pentru a face judecăți, 
având sarcini, situații și abilități individuale diferite. Consecințele acestor 
judecăți sunt însă ipoteze pentru a determina nivelurile de motivație ale 
oamenilor, așa cum se reflectă în provocările pe care le întreprind, efortul pe 
care îl depun în activitate și perseverența lor în fața dificultăților. 

Judecățile oamenilor de încredere în sine pot influența, de asemenea, 
anumite modele de gândire și reacții emoționale (de exemplu, mândrie, rușine, 
fericire, tristețe) care influențează și motivația. De exemplu, credințele de 
încredere în sine pot influența succesul sau eșecul oamenilor imagini, griji, 
intenții de scop și atribuții cauzale. Autoeficacitatea (încrederea în sine) este 
un factor determinant major al comportamentului numai atunci când oamenii 
au suficiente stimulente pentru a acționa asupra percepției de sine a încrederii 
și atunci când posedă abilitățile necesare. El prezice că credințele de încredere 
în sine vor depăși performanța reală atunci când există prea puțin stimulente 
pentru a desfășura activitatea sau când constrângerile fizice sau sociale sunt 
impuse performanței. 

O persoană poate avea abilitatea necesară și credințe ridicate de 
încredere în sine, dar nu poate fi stimulată să facă performanțe. Discrepanțele 
vor apărea, de asemenea, în funcție de Bandura, atunci când sarcinile sau 
circumstanțele sunt ambigue sau când cineva are puține informații pe care să 
se bazeze judecățile de încredere. Modul în care indivizii procesează cognitiv 
informațiile de încredere influențează și relația dintre încrederea în sine și 
comportament. De exemplu, succesele și eșecurile pot fi denaturate în  
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importanță. Se consideră că persoanele care depășesc eșecurile au așteptări 
mai mici decât cele cu aceleași niveluri de performanță care nu le depășesc 
eșecurile. 

Ne confruntăm cu provocări fără precedent – sociale, economice și de 
mediu – conduse de accelerarea globalizării și de o rată mai rapidă a evoluțiilor 
tehnologice. În același timp, aceste forțe ne oferă nenumărate noi oportunități 
pentru avansarea oamenilor. Viitorul este incert si nu-l putem prezice; Dar 
trebuie să fim deschiși și pregătiți pentru asta. Copiii care intră în educație în 
2018 vor fi adulți tineri în 2030. Școlile le pot pregăti pentru locuri de muncă 
care nu au fost încă create, pentru tehnologiile care nu au fost încă inventate, 
pentru a rezolva problemele care nu au fost încă anticipate. Va fi o 
responsabilitate comună de a profita de oportunități și de a găsi soluții. Pentru 
a naviga prin astfel de incertitudine, elevii vor trebui să dezvolte curiozitatea, 
imaginația, reziliența și selfregulation; vor trebui să respecte și să aprecieze 
ideile, perspectivele și valorile altora; și vor trebui să facă față eșecului și 
respingerii, și să avanseze în fața adversității. Motivația lor va fi mai mult decât 
obținerea unui loc de muncă bun și un venit mare; de asemenea, vor trebui să 
le pese de bunăstarea prietenilor și familiilor lor, de comunitățile lor și de 
planetă. 

Ne angajăm să ajutăm fiecare cursant să se dezvolte ca o persoană 
întreagă, să-și îndeplinească potențialul și să ajute la modelarea unui viitor 
comun construit pe bunăstarea indivizilor, comunităților și planetei. Studentii 
care intră în școală în 2020 vor trebui să renunțe la noțiunea că resursele sunt 
nelimitate și sunt acolo pentru a fi exploatate; vor trebui să prețuiesc 
prosperitatea comună, durabilitatea și bunăstarea. Acestea vor trebui să fie 
responsabile și împuternicite, plasarea colaborării de mai sus divizare, și 
durabilitatea mai presus de câștig pe termen scurt. În fața unei lumi din ce în 
ce mai volatile, incerte, complexe și ambigue, educația poate face diferența 
dacă oamenii îmbrățișează provocările cu care se confruntă sau dacă sunt 
înfrânți de aceștia. Și într-o epocă caracterizată de o nouă explozie de 
cunoștințe științifice și o gamă tot mai mare de probleme societale complexe, 
este oportun ca programele de învățământ să continue să evolueze, probabil 
în moduri radicale. 

Societățile se schimbă rapid și profund. O primă provocare este de 
mediu, de exemplu schimbările climatice și epuizarea resurselor naturale 
necesită măsuri urgente și adaptare.  
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O a doua provocare este economică, de exemplu, cunoștințele științifice 
creează noi oportunități și soluții care ne pot îmbogăți viețile, în timp ce 
alimentează în același timp valuri perturbator de schimbare în fiecare sector. 
Inovația fără precedent în știință și tehnologie, în special în bio-tehnologie și 
inteligență artificială, ridică întrebări fundamentale despre ce înseamnă să fii 
om. Este timpul să creăm noi modele economice, sociale și instituționale care 
să urmărească vieți mai bune pentru toți. Interdependența financiară la nivel 
local, național și regional a creat lanțuri valorice globale și o economie 
partajată, dar și incertitudinea omniprezentă și expunerea la riscuri și crize 
economice. Datele sunt create, utilizate și partajate pe o scară vastă, ținând 
promisiunea de extindere, creștere și eficiență îmbunătățită n timp ce prezintă 
noi probleme de securitate cibernetică și de protecție a confidențialității. 

O a treia provocare este socială, pe măsură ce populația globală 
continuă să crească, migrația, urbanizarea și creșterea diversității sociale și 
culturale sunt remodelarea țărilor și comunităților. În părți mari ale lumii, 
inegalitățile în standardele de trai și șansele de viață sunt lărgirea, în timp ce 
conflictul, instabilitatea și inerția, deseori interconectate cu politica populistă, 
erodează încrederea și încrederea în guvern. În același timp, amenințările de 
război și terorism sunt escaladarea. 

Aceste tendințe globale afectează deja viața individuală și pot face acest 
lucru timp de decenii. Ei au declanșat o dezbatere globală care contează pentru 
fiecare țară și solicită soluții globale și locale. 

Cu excepția cazului în care a avut un scop, avansul rapid al științei și 
tehnologiei poate lărgi inechitățile, exacerba fragmentarea socială și va 
accelera epuizarea resurselor. În secolul 21, acest scop a fost tot mai definit în 
ceea ce privește bunăstarea. Dar bunăstarea implică mai mult decât accesul la 
resursele materiale, ar fi venitul și bogăția, locurile de muncă și câștigurile, 
precum și locuințele. calitatea vieții, inclusiv sănătatea, implicarea civică, 
conexiunile sociale, educația, securitatea, satisfacția vieții și mediul 
înconjurător. Accesul echitabil la toate acestea stă la baza conceptului de 
creștere favorabilă incluziunii. Educația are un rol vital în dezvoltarea 
cunoștințelor, aptitudinilor, atitudinilor și valorilor care permit oamenilor să 
contribuie și să beneficieze de un viitor favorabil incluziunii și durabil. Învățarea 
pentru a forma obiective clare și scop, lucra cu alții cu perspective diferite, găsi 
oportunități neexploatat și de a identifica mai multe soluții la problemele mari 
vor fi esențiale în următorii ani. Educația trebuie să urmărească să facă mai  
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mult decât să pregătească tinerii pentru lumea muncii; Trebuie să echipeze 
studenții cu competențele de care au nevoie pentru a deveni cetățeni activi, 
responsabili și implicați. 

Studenții pregătiți în viitor trebuie să își exercite propria lor educație și 
pe tot parcursul vieții. Aceasta implică un sentiment de responsabilitate de a 
participa în lume și, în acest sens, de a influența oamenii, evenimentele și 
circumstanțele în bine. Dezvoltarea si actualizarea resurselor de învatare 
necesită capacitatea de a încadra un scop orientativ și de a identifica acțiunile 
de realizare a unui obiectiv. Pentru a ajuta la dezvoltarea si actualizarea 
resurselor de învatare, profesorii nu trebuie doar să recunoască individualitatea 
elevilor, ci și să recunoască un set mai amplu de relații – cu profesorii, colegii, 
familiile și comunitățile lor – care influențează învățarea lor. Un concept care 
stă la baza cadrului de învățare este "co-agenție" – relațiile interactive, de 
susținere reciprocă, care ajută cursanții să progreseze spre obiectivele lor 
evaluate. În acest context, toată lumea ar trebui să fie considerată un cursant, 
nu numai studenții, ci și profesorii, managerii școlii, părinții și comunitățile. Doi 
factori, în special, ajuta cursanții să permită agenției. Primul este un mediu de 
învățare personalizat care sprijină și motivează fiecare cursant să-și hrănească 
pasiunile, să facă conexiuni între diferite experiențe de învățare și oportunități 
și să își concepe propriile proiecte și procese de învățare în colaborarea cu alții. 
Al doilea este construirea unei fundații solide: alfabetizarea și numeralitatea 
rămân cruciale. În epoca transformării digitale și odată cu apariția marilor date, 
alfabetizarea digitală și alfabetizarea datelor devin din ce în ce mai importante, 
la fel ca sănătatea fizică și bunăstarea mentală. 

Conceptul de competență implică mai mult decât achiziționarea de 
cunoștințe și abilități; implică mobilizarea cunoștințelor, aptitudinilor, 
atitudinilor și valorilor pentru a răspunde cerințelor complexe. Studenții 
pregătiți pentru viitor vor avea nevoie de cunoștințe ample și specializate. 

Cunoștințele disciplinare vor continua să fie importante, deoarece 
materia primă din care se dezvoltă noi cunoștințe, împreună cu capacitatea de 
a gândi peste limitele disciplinei și "a lega punctele". Cunoștințele epistemice 
sau cunoștințele despre discipline, ar fi cunoașterea modului de a gândi ca un 
matematician, istoric sau om de știință, vor fi, de asemenea, semnificative, 
permițând studenților să-și extindă cunoștințele disciplinare.  

Cunoștințele procedurale sunt dobândite prin înțelegerea modului în 
care se face sau se face ceva – seria de pași sau acțiuni întreprinse pentru  
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realizarea unui obiectiv. Unele cunoștințe procedurale sunt specifice 
domeniului, unele transferabile pe domenii. De obicei se dezvoltă prin 
rezolvarea problemelor practice, ar fi prin gândirea de proiectare și gândirea 
sistemelor.  

Elevii vor trebui să-și aplice cunoștințele în circumstanțe necunoscute și 
evolutive. Pentru aceasta, ei vor avea nevoie de o gamă largă de competențe, 
inclusiv abilități cognitive și meta-cognitive (de exemplu, gândirea critică, 
gândirea creativă, învățarea de a învăța și auto-reglementare); abilități sociale 
și emoționale (de exemplu, empatie, auto-eficacitate și colaborare); și abilități 
practice și fizice (de exemplu, utilizarea de noi dispozitive de tehnologie a 
informației și comunicațiilor). Utilizarea acestei game largi de cunoștințe și 
abilități va fi mediată de atitudini și valori (de exemplu, motivația, încrederea, 
respectul pentru diversitate și virtute). Atitudinile și valorile pot fi observate la 
nivel personal, local, societal și global. În timp ce viața umană este îmbogățită 
de diversitatea valorilor și a atitudinilor care decurg din diferite perspective 
culturale și trăsături de personalitate, există unele valori umane (de exemplu, 
respectul pentru viață și demnitatea umană și respectul pentru mediu) care nu 
pot fi compromisă. 

Profesorii cu spirit antreprenorial au o pasiune pentru predare. Ei au 
puterea de a inspira, au un spirit deschis, sunt încrezători, flexibili și 
responsabili, însă uneori tot ei sunt cei care încalcă regulile. Ei știu să asculte, 
pot să folosească și să „vândă” idei și își pot orienta activitatea în funcție de 
elevi și către acțiune. Sunt jucători de echipă și fac parte dintr-o rețea 
dezvoltată. Acești profesori urmăresc să elimine decalajul dintre educație și 
economie și invită experți externi să participe la activitățile lor didactice, 
concentrându-se asupra experiențelor reale. Ei aduc întotdeauna în discuție 
aspectul economic al temei abordate, iar subiectele legate de afaceri joacă un 
rol important în lecțiile lor, indiferent de disciplină. 

Ei urmează un plan de studiu flexibil și adaptabil și preferă învățarea 
interdisciplinară, bazată pe proiecte, și folosirea unor materiale de formare în 
locul manuale lor. Pun accentul pe procesele și interacțiunile la nivel de grup și 
uneori consideră sala de clasă o „sală a conflictelor”, făcând loc diversității de 
opinii, răspunsuri și soluții, precum și reflecției asupra procesului de învățare. 

Profesorul cu spirit antreprenorial este mai degrabă un îndrumător decât 
o persoană care ține cursuri. El susține procesele de învățare individuală ale 
elevilor și dezvoltarea competențelor personale.  
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Perspectiva actuală privind predarea în spirit antreprenorial se bazează 

pe mai multe teme recurente. Educația antreprenorială înseamnă mai mult 
decât pregătire privind modul în care se conduce o întreprindere. Ea se referă 
la modalitatea de dezvoltare a atitudinilor, a competențelor și a cunoștințelor 
antreprenoriale care ar trebui, pe scurt, să permită unui elev să „transforme 
ideile în acțiune”. Profesorii nu pot să îi învețe pe alții cum să aibă spirit 
antreprenorial fără a avea ei înșiși acest spirit. Competențele antreprenoriale 
presupun metode active prin care elevii să fie determinați să dea frâu liber 
creativității și spiritului de inovație.  

Competența și aptitudinile antreprenoriale pot fi dobândite sau formate 
doar prin experiențe de învățare practice și reale. Competențele antreprenoriale 
pot fi predate în cadrul tuturor materiilor, precum și ca materie separată. 
Educația antreprenorială ar trebui să se axeze asupra „intraprenorilor” în 
aceeași măsură ca asupra antreprenorilor, ținând seama de faptul că 
majoritatea elevilor își va folosi competențele antreprenoriale în cadrul unor 
întreprinderi sau al unor instituții publice.  

Pentru a asigura forța de tracțiune reală a educației antreprenoriale, este 
necesar să se obțină rezultate ale învățării care să aibă legătură cu 
antreprenoriatul; de asemenea, este necesar să se utilizeze metode de 
evaluare, precum și proceduri de asigurare a calității relevante, la toate 
nivelurile de învățământ. Acestea ar trebui concepute astfel încât să îi ajute pe 
profesori să facă progrese în ceea ce privește dobândirea cunoștințelor, 
competențelor și atitudinilor antreprenoriale. 

Pentru a acționa în spirit antreprenorial este necesară învățarea activă. 
Ar trebui să se aplice metode pedagogice actuale (de exemplu, învățarea 
activă, pe bază de proiecte, sau învățarea independentă). Acestea pot fi testate 
în cadrul unor programe specifice, iar bunele practici identificate ar trebui 
împărtășite în rândul formatorilor de cadre didactice pentru a fi integrate în cele 
din urmă în lecțiile de zi cu zi. Toți studentii ar trebui să aibă acces la medii de 
învățare netradiționale (situații reale, din afara sălii de clasă). 

Pentru a asigura o calitate permanentă, profesorii implicați în predarea 
și învățarea antreprenorială ar trebui să creeze o rețea, să se întâlnească cu 
regularitate și să facă schimb de experiență, know-how și materiale: 

Antreprenoriat în educația tehnologică: un exemplu este trupa 
Birdhouse. Aceasta s-a axat pe capacitatea de a transforma idei în acțiune, pe 
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învățare interactivă, creativitate, soluționarea problemelor. 
Educația antreprenorială în educația fizică: un exemplu în acest sens 

constă într-o competiție sportivă între facultăți care s-a bucurat de cooperarea 
întreprinderilor locale. Cursul avansat privind „Organizațiile capabile de învățare 
și educația antreprenorială”. Interesul elevilor nu se mai axează pe comunitatea 
pedagogică, ci pe întreprinderi, pe care le consideră organizații de învățare. 

Grupul petrece o perioadă de timp prestabilită în cadrul unei 
întreprinderi, observând, discutând cu personalul și, în măsura în care este 
posibil, participând la activitățile întreprinderii pentru a aduna materiale 
didactice utile. 

Misiunea elevilor cuprinde analize și recomandări pentru dezvoltarea 
unui sistem de învățare în întreprinderea respectivă. Artele și designul oferă un 
model excelent pentru învățarea antreprenorială. Modul în care un artist și un 
designer abordează o anumită problemă și se orientează către găsirea unor 
soluții reprezintă o aptitudine esențială pe care toți cursanții trebuie să o 
dobândească. Colegiile de artă integrează gândirea critică și implicarea în tot 
ceea ce fac, acestea reprezentând competențe esențiale pentru succesul 
antreprenorial. Există nenumărate modalități prin care educația și învățarea 
antreprenorială pot fi îmbunătățite prin colaborare cu artele și designul. 
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IV.12. Bune practici de acţiuni inovative în învăţământul terţiar 
 

Unul dintre programe a implicat crearea unor „statui mișcătoare”, ceea ce 
a permis elevilor să intre în contact cu istoria irlandeză, natura și puterea artei 
dramatice și valoarea cuvântului rostit. La Muzeul Național al Irlandei a fost pus 
în scenă un spectacol cu păpuși gigantice inspirate de statuile de pe strada 
O’Connell din Dublin și de poveștile acestora. Totul se referă în mod explicit la 
colaborare – pe plan intern, între elevi și profesori, și pe plan extern, cu școli, 
instituții culturale și grupuri comunitare. 

Exista o gamă variată de metode pedagogice inovatoare pentru a crea 
mentalitatea antreprenorială, printre care se numără următoarele: învățare pe 
baza competențelor și talentelor; practică profesională; lucru în echipă în cadrul 
proiectelor; simțul viziunii și al misiunii; responsabilitatea elevilor pentru 
propriile procese de învățare; rolul de îndrumător al profesorului; evaluare 
integrală; reflecție și portofoliu; TIC și mijloacele noi de comunicare în masă; 
trasee de învățare flexibile; lipsa granițelor mentale sau geografice. 

Colegiul Educațional Group T Leuven are mai multe proiecte și inițiative 
diferite menite să dezvolte practicile de predare antreprenorială și creativă. În 
primul rând, programul postuniversitar de studii ale dezvoltării (IEC) este 
organizat în jurul pilonilor educaționali ai UNESCO și se adresează tuturor 
studenților cu diplomă de licență. Participanții la program sunt studenți din 
întreaga lume, inclusiv din Camerun, China, Egipt, Etiopia, Ghana, Indonezia, 
Irlanda, Nigeria, Pakistan, Spania, Turcia, Țările de Jos și Regatul Unit. În 
primul semestru, studenții explorează educația antreprenorială. Scopul este de 
a institui proiecte educaționale în cele cinci domenii majore (educație, științele 
naturii, științe sociale și umaniste, cultură, comunicare și informare). În al 
doilea semestru se trece la explorarea educației la un nivel mai general. 

Un al doilea exemplu de bune practici constă în „reflecție și portofoliu”, o 
adaptare după conceptul de portofoliu al Group T. Acesta este un curs 
obligatoriu cu durata de trei ani în urma căruia studenții își dezvoltă portofoliul 
personal. În primul an, studenții învață să descopere și să reflecteze asupra 
propriilor talente. În al doilea an efectuează o analiză SWOT personală, iar în 
al treilea an se concentrează asupra evidențierii competențelor și talentelor 
personale. În ultimul an realizează evaluarea „EU SUNT” (momentul evaluării 
integrale), în cadrul căreia trebuie să dovedească unei comisii că sunt profesori 
capabili, prin intermediul unei cereri și al unui interviu în vederea părăsirii 
programului.  
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Colegiul Educațional Group T Leuven a primit feedback foarte pozitiv din 
partea școlilor în care sunt angajați absolvenții săi. Acestea au subliniat cât de 
inovatori sunt studenții (de exemplu în ceea ce privește găsirea unor locuri de 
muncă în țările în curs de dezvoltare). Numărul studenților care au parcurs 
programul a crescut de cinci ori în 15 ani, iar viitorii profesori sunt în prezent 
dotați mai bine pentru a-i pregăti pe viitorii elevi pentru schimbare. 

Colegiul Universitar St Mary’s oferă cursuri universitare în domeniul formării 
profesorilor și al artelor liberale, precum și o gamă de programe 
postuniversitare în domeniul formării profesorilor. Politica adoptată de Colegiul 
Universitar St Mary’s în domeniul educației antreprenoriale are la bază în mod 
explicit misiunea și valorile sale academice, profesionale și civice. Tuturor 
studenților li se oferă ocazia de a dezvolta și testa idei antreprenoriale printr-
un program intens și interactiv de ateliere, seminare și cursuri. 

Colegiul St Mary’s promovează educația antreprenorială pregătind profesorii 
să adapteze programa de învățământ și metoda didactică, astfel încât tinerii să 
fie mai bine pregătiți pentru piața muncii. Colegiul oferă un certificat de învățare 
antreprenorială care însoțește licența în educație. Certificatul este obținut după 
primii trei ani de studii universitare, existând un program accelerat pentru 
studenții din ultimul an. Acesta oferă studenților atât ocazia de a-și consolida 
cunoștințele și înțelegerea, cât și ocazia de a dezvolta o capacitate de apreciere 
coerentă și critică a practicii didactice în contextul învățării antreprenoriale. 

„Certificatul de învățare antreprenorială” are patru componente: 
• educație generală (unitate de lucru la nivel de școală, cu dovezi de 

reflecție); 
• învățare antreprenorială (inițiere în domeniul economiei, profil bazat 

pe muncă, Erasmus sau Study U.S.A.); 
• antreprenoriat social (raportare și reflecție sau implicare în activități 

de voluntariat); 
• activități opționale (eseuri sau proiecte scrise). 

Studenții participă la mai multe proiecte și reflectează asupra experienței 
lor din punctul de vedere al cunoașterii și înțelegerii învățării antreprenoriale 
de către ei, de către elevii lor, sau atât de către ei, cât și de către elevii lor. 

Activitatea este corelată strâns cu un context teoretic și academic, oferind, 
în același timp, ocazia de a concentra învățarea și evaluarea asupra unei zone 
calitative de reflecție.  
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Condiții prealabile ale succesului: 
- Integrarea antreprenoriatului în cultura și în misiunea colegiului 
- Abordarea holistică și integrată a antreprenoriatului 
- Certificatul și formarea vor crește capacitatea de inserție profesională a 

studenților. 
Beneficii pe termen mai lung – acest nou eșalon de profesori va preda 

elevilor competențele antreprenoriale care vor aduce în cele din urmă beneficii 
pentru economie și pentru societate. 

Institutul Politehnic din Guarda a fost înființat în 1980, iar Facultatea de 
Pedagogie și-a început activitatea în 1986. Facultatea oferă un curs universitar 
privind educația de bază în care educația antreprenorială este considerată o 
materie specifică a educației personale și sociale (45 de ore de teorie/practică 
și 7,5 ore pentru lucrări practice: 3 ECTS). Prin această materie, institutul aplică 
învățarea pe bază de proiecte (IBP) ca metodologie pentru dezvoltarea 
educației antreprenoriale. 

Scopul este ca studenții să folosească IBP pentru abordarea problemelor 
sociale, culturale sau economice: 

- învățând să fie autorii/agenții propriei vieți; 
- dezvoltându-și capacitatea de schimbare (a propriei persoane și a 

mediului) pentru a identifica oportunitățile și a fi cetățeni activi. 
Studenților li se cere să prezinte un proiect care să cuprindă probleme ce 

prezintă o provocare și necesită reflecție, cercetare, precum și folosirea 
competențelor de soluționare a problemelor și a competențelor decizionale. 
Studenții sunt centrul procesului care începe prin analiza problemelor 
personale/sociale importante ce nu pot fi abordate eficient decât prin 
cooperare. Profesorii își asumă rolul de facilitatori ai proiectelor concepute de 
către studenți, în cadrul cărora joacă rolul de autor/agent ca cetățeni și 
profesioniști în domeniul educației. 

Pentru a promova educația antreprenorială, trebuie stabilită o legătură între 
antreprenoriat și capacitatea de bază de a se schimba pe sine și de a schimba 
lumea.  

Educația antreprenorială trebuie integrată în misiunea instituției. Institutul 
Politehnic din Guarda promovează o componentă practică puternică, susținută 
de o bază teoretică solidă și o preocupare constantă pentru adaptarea cursurilor 
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și materiilor predate la nevoile pieții muncii și la noile realități ale lumii de astăzi. 
Impactul activității se limitează la persoanele implicate și la situații 

specifice, însă are o influență asupra dezvoltării autonomiei și dinamismului 
studenților ca cetățeni și profesioniști. 

Colegiul Universitar Xios este situat în Flandra. El are cinci 
departamente, două campusuri și aproximativ 3000 de studenți. 
Antreprenoriatul este o materie transversală. „Activitatea transversală prin 
ateliere didactice și munca de echipă” se încadrează în programul pentru 
examenul de absolvire a învățământului secundar.  

Abordarea traseului „învățării transversale” este următoarea:  
• în primul rând, „incitarea la învățare” – o bază teoretică pentru 

educația antreprenorială; 
• în al doilea rând: un atelier didactic (grupuri de câte șase studenți cu 

specializări diferite); 
• în al treilea rând: formarea transversală. 

Programul cuprinde următoarele: 
• În al doilea an este organizat un atelier transversal în cadrul căruia sunt 

reuniți toți studenții (cu specializări în economie, istorie, educație fizică etc.). 
Aceștia sunt ulterior împărțiți în grupuri de câte șase studenți cu diferite 
specializări, punându-se astfel accentul asupra activității interdisciplinare. Apoi, 
ei elaborează un proiect privind educația pentru dezvoltarea durabilă. 
Rezultatul proiectului este prezentat în zilele de mentorat în fața unui public ce 
cuprinde participanți din instituțiile de învățământ secundar. 

• În al treilea an, studenții care urmează programul de formare 
transversală pun în aplicare proiectul pe care l-au elaborat în cadrul unei 
instituții de învățământ secundar, transformând noțiuni abstracte în elemente 
practice. 

• Activitatea promovează în continuare pregătirea profesorilor pentru 
educația antreprenorială prin vizitarea organizațiilor implicate în dezvoltarea 
durabilă. Invitând persoane implicate în, se creează triunghiul cunoașterii: 
școală-muncă-colegiu. 

• Activitatea poate fi considerată o „bună practică” deoarece este 
interdisciplinară, creativă și are caracter obligatoriu. Se obține un produs care 
pune în practică ciclul învățării și permite interacțiunea cu organizațiile implicate  
și instituțiile de învățământ secundar. 
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• Profesorii implicați în proiect dobândesc know-how și gândire sistemică. 
Profesorii care nu sunt implicați direct (dar care sunt profesori în departamentul 
de formare a cadrelor didactice) devin conștienți de faptul că învățarea 
transversală (ce se referă la competențele necesare pentru capacitatea de 
inserție profesională) este importantă pentru programa de învățământ și devin 
motivați să facă parte din această „comunitate”. 

• Studenții învață unii de la alții, devin conștienți de faptul că trebuie să 
învețe la un nivel transversal al programei de învățământ, dobândesc o bună 
pregătire pentru un loc de muncă viitor (în cadrul căruia vor trebui să practice 
gândirea sistemică) și învață să lucreze împreună, ceea ce permite observarea 
unor bune practici în cadrul învățării transversale. 

• Pentru a avansa în acest domeniu, este necesar: 
– să se evalueze rezultatele formării tuturor profesorilor, în funcție de 

impactul pe care aceștia îl au în cadrul comunității lor; 
– să se folosească modelul de învățare „cei mai apropiați vecini” într-un 

context interactiv în care elevii își aleg grupele și au permisiunea de a 
trece la o altă grupă atunci când consideră că a lor este „plictisitoare”; 

– să se ofere premii pentru cele mai bune practici; 
– o bună cunoaștere teoretică a materiei; 
– bune competențe de cooperare; 
– folosirea adecvată a mijloacelor TIC; 
– analizarea activităților școlare zilnice pentru identificarea beneficiilor 

educaționale; 
– dobândirea unor cunoștințe practice de către elevi; 
– colaborarea elevilor cu profesorii din școli și directorii de școli sau a altor 

părți interesate. 
Swansea Metropolitan University a adoptat un număr de metode inovatoare 

de pregătire a viitoarelor cadre didactice pentru realitatea din sala de clasă și 
de sprijinire a acestora în vederea dezvoltării aptitudinilor antreprenoriale. De 
exemplu, universitatea implică foști studenți și absolvenți în elaborarea 
măsurilor și a programului actual. De asemenea, foștii studenți pot să contribuie 
la activitățile efective de predare în clasă și la evaluarea noilor cadre didactice. 
Această practică este cunoscută sub denumirea de „model conceptual de 
examinare continuă” și permite foștilor studenți să contribuie la practica 
educațională actuală.  
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Aceste inițiative s-au dezvoltat din cadrul universității: inițial, pentru 
cursurile de comunicare vizuală ale Departamentului de Arte și Design au fost 
folosiți constant foști studenți în vederea evaluării cursurilor de specialitate. 
Programele de formare a profesorilor din cadrul facultății de pedagogie au 
adoptat pur și simplu această abordare. În cadrul acesteia, foști studenți care 
și-au înființat întreprinderi proprii sunt folosiți pentru a facilita și a supraveghea 
dezvoltarea învățării în rândul profesorilor cursanți. Universitatea a câștigat un 
premiu pentru acest proiect la conferința Internaționalizarea Educației și 
Formării Antreprenoriale – Brazilia. 

Programul este considerat un exemplu de bună practică deoarece profesorii 
au ocazia să experimenteze lumea antreprenorului, inclusiv modul în care 
trebuie să pregătească elevii pentru a lucra cu ei în viitor. 

Recunoașterea valorii pe care o are experiența și învățarea din exemple 
preluate din industrie 

Recunoașterea, de către formatorii de cadre didactice, a valorii foștilor 
studenți și a oportunităților pe care aceștia le pot oferi în practica educațională 
curentă. 

În ciuda ușurinței relative cu care formatorii pot să păstreze legătura cu 
foștii studenți în prezent, este necesară o abordare dedicată, pe termen lung, 
care să fie gestionată de către o persoană respectată de către studenți și căreia 
aceștia sunt dispuși să îi ofere sprijin. 

 De asemenea, este pur și simplu nevoie de timp pentru pregătirea și 
gestionarea cursului. 

• Funcționează ca mecanism de control al calității pentru practica curentă 
(comparativ cu practica alternativă sau practica anterioară). 

• A permis foștilor studenți să se implice în practica actuală, ceea ce a 
determinat creșterea motivației studenților actuali, oferind în același timp 
dovezi privind modul în care această practică funcționează în lumea reală 
comparativ cu teoria predată în sala de clasă. 

• Acest model, ofera posibilitatea de a schimba aspectele predării 
cursurilor, întrucât cursul poate să includă cele mai noi elemente ale învățării 
furnizate de foști studenți și absolvenți.  
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Facultatea de pedagogie din cadrul Universității din Laponia a fost înființată 
în 1979 și este cea mai veche facultate din cadrul universității. Facultatea are 
aproximativ 700 de studenți pentru nivelul universitar de bază, 80 de studenți 
pentru nivelul postuniversitar și 60 de angajați. Antreprenoriatul și educația 
antreprenorială reprezintă un element central al strategiei facultății. Predarea 
unui „curs de muzică obligatoriu din perspectivă antreprenorială” se axează 
atât pe modalitățile antreprenoriale de învățare, cât și pe metode pedagogice 
favorabile incluziunii. Acest lucru se datorează faptului că, prin elemente 
specifice întreprinderilor, precum descoperirea și crearea de oportunități, 
experimentare, reflecție și gestionarea cunoștințelor, fiecare student este 
capabil să învețe conținuturi diferite folosind propriile puncte forte, obiceiuri și 
alte premise individuale. 

Cursul combină învățarea muzicii cu învățarea gândirii și comportamentului 
de tip antreprenorial, în special prin luarea unor decizii în legătură cu diferite 
alternative în muzică. Profesorul este un coordonator care integrează 
experimentele făcute de viitoarele cadre didactice și cunoștințele vehiculate, 
punându-le în perspectivă cu obiectivele și conținutul programei de învățământ. 
În cadrul acestui curs, studenții dobândesc cunoștințe despre fenomenul 
muzical și despre modul de predare a muzicii. În plus, se pune accent pe 
anumite atribute și competențe antreprenoriale, de exemplu inițiativă, 
încredere în sine, perseverență, asumare a riscurilor, luarea deciziilor, aptitudini 
de negociere, tolerarea incertitudinii și capacitatea de a învăța din greșeli. 

Iată câteva dintre activitățile întreprinse pentru îndeplinirea acestor scopuri: 
- Profesorul creează situații care să permită studenților să ia decizii în 

legătură cu conținutul programului de învățare, măsura și momentul în care să 
îl parcurgă și persoana cu care să îl parcurgă. Astfel, profesorul încurajează 
studenții să își asume riscuri, să gestioneze incertitudinea și să își coordoneze 
propriul proces de învățare, fiind astfel responsabili de propriul lor parcurs 
educațional. 

- Pe parcursul cursului se pune accentul mai ales asupra învățării 
reciproce, în special luarea deciziilor și soluționarea problemelor prin cooperare, 
în cadrul unor discuții interactive. 

- Fiecare student ia notițe într-un jurnal de reflecție propriu. Profesorul dă 
exemple de atribute și competențe antreprenoriale. După fiecare lecție de 
muzică, studenții evaluează atributele și competențele antreprenoriale pe care 
le-au considerat cele mai puternice pe parcursul procesului de învățare a muzicii  
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și notează evaluările în jurnal. 
Profesorul scoate în evidență cele patru elemente principale care sunt 

deosebit de importante pentru succes: 
-Luarea deciziilor prin colaborare: pe parcursul și ulterior procesului de 

învățare, profesorul și studenții discută, reflectează și evaluează atât metoda, 
cât și cunoștințele: Cum învăț ceea ce învăț? Ar trebuie să fie reflectată fiecare 
fază a procesului de învățare: planificarea, acțiunea și produsul. 

- Învățarea bazată pe activități practice: profesorii creează diferite ocazii 
pentru a le permite studenților să participe în moduri inovatoare atunci când 
definesc obiective, în cadrul planificării metodelor de învățare și acțiunilor 
întreprinse. Prin reflecție, studenții pot să creeze noi cunoștințe pe baza 
experiențelor proprii și să evalueze atât procesul, cât și produsul învățării. 

-Rolul profesorului este acela de susținător și facilitator: adevărul este că 
profesorul nu doar oferă răspunsuri studenților, ci îi lasă pe aceștia să le 
descopere singuri. Cu toate acestea, profesorul trebuie să ofere sprijin la 
momentul oportun pentru a asigura o aliniere în rândul studenților diferiți din 
punct de vedere situațional. 

-Timp de reflecție: profesorul ar trebui să aloce suficient timp atât pentru 
activitatea de completare a jurnalelor de reflecție, cât și pentru discuțiile de 
reflecție din cursul proceselor de învățare și ulterioare. Reflecția ar trebui să se 
axeze asupra modalităților antreprenoriale de învățare și a conținutului muzical 
al programelor de învățământ. 

Deși nu există încă o evaluare formală, se poate face observația că 
activitatea promovează pregătirea profesorilor pentru educația antreprenorială, 
deoarece: -Studenții sunt încurajați să își analizeze propria activitate 
antreprenorială prin experimente și reflecție asupra tuturor fazelor procesului 
de învățare. 

-Studenții trebuie să acționeze în diferite moduri antreprenoriale atunci când 
aleg între oportunitățile date sau oportunitățile create în situații de învățare. 

-Studenții pot să observe activitatea și mecanismele antreprenoriale ale 
profesorului în cadrul mediilor de învățare. 

-Studenții sunt încurajați să aplice propriile experiențe și competențe 
antreprenoriale în alte discipline și la diferite niveluri de școlarizare. 

Planuri de dezvoltare a acestei practici: 
- Alocarea unui volum de timp mai mare procesului creativ reciproc al 

viitoarelor cadre didactice pentru conceperea unor oportunități noi 
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- Alocarea unui volum de timp mai mare pentru reflecția critică: justiția 
socială și egalitatea de șanse sunt componentele unei abordări antreprenoriale 
favorabile incluziunii 

Activitatea de consultant în domeniul inovării este oferită de către 
departamentul de formare a profesorilor din cadrul Colegiului Universitar din 
Copenhaga și se adresează viitoarelor cadre didactice din învățământul primar 
și învățământul secundar inferior. Aceasta abordează toate nivelurile: în primul 
rând, viitoarele cadre didactice, dar și profesorii practicanți. Programul este 
oferit tuturor studenților din al treilea an ca program „suplimentar”, fiind 
popularizat la întâlniri, online și prin broșuri. Activitatea își propune să 
încurajeze și să dezvolte o mentalitate antreprenorială în rândul viitoarelor 
cadre didactice și să le pună la dispoziție un model al procesului, completat cu 
tehnici ce pot fi folosite în cadrul viitoarei activități didactice. Modelul se 
numește FIRE și implică 4 faze specifice, intercorelate. 

• F – Fapte observate (în cărți + viața reală) 
• I – Idei inovatoare (generare + selectare) 
• R – Realitate verificată (prin creare de prototipuri + feedback) 
• E – Evaluare (a produsului + a procesului și a învățării) 
 
Viitoarele cadre didactice își dezvoltă competențele și în cadrul interacțiunii 

cu comunitatea locală, intrând în contact cu parteneri reali din afara instituției 
educaționale și furnizând servicii pentru aceștia. 

Activitatea constă într-un program cu durata de două săptămâni, în cadrul 
căruia viitoarele cadre didactice contactează un profesor în activitate și readuc 
în discuție o problemă pe care ar dori să o soluționeze. Studenții discută ulterior 
problema în grupuri și elaborează o soluție inovatoare pe care o prezintă 
profesorului. 

Condiții prealabile ale succesului: 
- Motivația viitoarelor cadre didactice de a participa 

- Participarea profesorilor care lucrează în învățământul primar sau în 
învățământul secundar inferior 

- Organizare eficientă, ceea ce înseamnă că un număr relativ limitat de 
profesori din cadrul colegiului sunt capabili să deruleze activitatea cu un număr 
mare de participanți.  
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- Programul a fost elaborat pe o perioadă de 7 ani și cuprinde o versiune 
scurtă, „de probă”, adresată viitoarelor cadre didactice la începerea studiilor. 

Impactul activității: 
- Utilizarea profesorilor în rol de clienți este o metodă inovatoare. 
- Abordarea folosită îndeplinește cerințele în materie de rezultate ale 

învățării în cadrul educației antreprenoriale pentru viitoare cadre didactice, în 
special atunci când aceștia planifică o activitate paralelă pentru elevii lor în 
cadrul activității de practică pedagogică. 

- Activitatea răspunde, de asemenea, necesității ca viitoarele cadre 
didactice să învețe despre educația antreprenorială atât prin practică, cât și din 
punct de vedere metodologic și teoretic. 

- Activitatea are o relevanță directă pentru viețile profesionale ale 
studenților și poate să se transforme în activități care răspund nevoilor 
utilizatorilor, la nivelul diferitelor profesii. 

- Programul a avut un impact demonstrabil, de exemplu prin înființarea 
recentă a Centrului de Inovare pentru Formarea Profesorilor, precum și printr-
un proiect pentru schimbul de bune practici cu alte colegii daneze. 

Formarea profesorilor în domeniul inovării și educației antreprenoriale 
progresează prin aplicarea unei noi programe de învățământ pentru formarea 
inițială a profesorilor, cu o componentă obligatorie în cadrul tuturor 
disciplinelor. Modelele de tipul celui descris vor face parte din instrumentarul 
pentru studenți. 

În Colegiul Universitar din Sogn og Fjordane care are aproximativ 3 000 de 
studenți și 300 de angajați, educația antreprenorială este obligatorie pentru 
toate viitoarele cadre didactice – din învățământul primar, secundar și 
profesional – și face parte integrantă din programa de învățământ în domeniul 
formării. Tuturor studenților li se oferă un program de formare cu durata de cel 
puțin două zile în domeniul antreprenoriatului și al programului REAL, acesta 
fiind oferit și sub forma unui curs de formare continuă adresat profesorilor 
practicanți, cu durata de două sau patru zile. 

Programul REAL (Rural Entrepreneurship through Action Learning – 
Antreprenoriat rural prin învățare activă) a fost elaborat inițial în zonele rurale 
din SUA, în anii ’80; Colegiul Universitar din Sogn og Fjordane deține drepturile 
asupra materialului în Europa și oferă cursuri și programe de formare folosind 
acest material. REAL se bazează pe dovezile care arată că practicile de educație 
antreprenorială, în cadrul cărora studenții predau și folosesc materialele imediat 
după ce le învață, determină o rată de retenție de 90 %, comparativ cu doar 5 % în  
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cazul cursurilor. Tehnica de predare REAL respectă modelul de învățare bazat pe 
experiențe practice. 

Este important ca profesorii să beneficieze de sprijin din partea școlii în 
vederea punerii în practică, iar la rândul lor aceștia să dea dovadă de răbdare 
și, într-o manieră clară: 

– să identifice obiectivele învățării pentru exercițiu; 
– să organizeze timpul și materialele necesare pentru derularea 

exercițiului; 
– să creeze o procedură, în mare parte pe baza activității la nivel de grup, 

care să aibă ca rezultat o prezentare; 
– să încorporeze reflecții în legătură cu ceea ce au făcut și au învățat 

cursanții și modul în care acest lucru este corelat cu obiectivele lor; 
– să îi determine pe cursanți să aibă în vedere aplicarea reală și modul în 

care se pot crea punți între învățarea la locul de muncă și în viața 
cotidiană. 

Impactul activității: 
– Majoritatea comunităților locale și a școlilor din regiunea Sogn og 

Fjordane predau antreprenoriatul și folosesc materialul. 
– Analiza opiniilor studenților arată că aceștia sunt mulțumiți de experiența 

REAL. 
– Programul REAL a fost menționat drept bună practică în cadrul unui 

studiu Nordic. A fost menționat, de asemenea, în planurile 
guvernamentale. 

– Un raport din domeniul cercetării întocmit de Kunnskapsparken, Bodø a 
acordat programului REAL un punctaj ridicat, iar acesta face parte din 
formarea profesorilor în Sogn og Fjordane. 

Toți profesorii din cadrul departamentului educațional din Sogn og Fjordane 
vor participa la un atelier cu durata de două zile în cadrul căruia se va discuta 
aplicarea educației antreprenoriale în noua programă de învățământ. Aceasta 
va deveni o materie obligatorie în formarea viitoare, sub forma unui curs de 
antreprenoriat pedagogic pentru care se acordă credite, făcând parte din 
formarea transversală. 

Institutul Politehnic din Viana do Castelo (IPVC) a fost înființat în 1980. 
Misiunea sa este de a asigura o „formare umanistă, culturală, științifică, tehnică 
și profesională calificată, de a derula cercetările necesare în vederea îndeplinirii 
misiunii sale și de a coopera cu comunitatea regională Alto-Minho, în special cu 
sectorul producției și cel antreprenorial”.  
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Programul antrepreno rial „Idei pentru a schimba lumea” adresat copiilor cu 
vârste cuprinse între 3 și 12 ani este rezultatul unui parteneriat între Facultatea 
de Pedagogie a Institutului Politehnic din Viana do Castelo și Centrul 
Educațional Alice Nabeiro – Delta. Proiectul împărtășește o definiție mai largă 
a educației antreprenoriale, văzută ca proces ce permite cursanților să 
transforme ideile în acțiune și este menit să promoveze competențele 
antreprenoriale cunoscute sub denumirea de „competențe sociale” atât în 
rândul copiilor, cât și al viitoarelor cadre didactice. 

Programul dispune de materiale și propuneri pentru activitățile adresate 
copiilor preșcolari (cu vârste între 3 și 5 ani), copiilor din primul ciclu elementar 
(cu vârste între 6 și 9 ani) și copiilor din al doilea ciclu elementar (cu vârste 
între 10 și 12 ani). 

Copiii elaborează proiecte proprii pe baza propriilor idei, explorând, în 
același timp, competențele necesare în fiecare dintre următoarele domenii ale 
cunoașterii: 

- stimularea ideilor; 
- schimb de idei; 
- mentalități; 
- capacitatea de a asculta; 
- discuții despre proiect; 
- lucrul împreună cu colaboratorii; 
- identificarea nevoilor; 
- crearea prototipurilor pentru partajarea proiectului; 
- rețea de colaboratori; 
- cicluri de sarcini; 
- conducerea proiectelor. 
La cursurile de formare inițială a profesorilor de la Facultatea de Pedagogie 

a Institutului Politehnic din Viana do Castelo, viitoarele cadre didactice au 
beneficiat de formare în domeniul educației antreprenoriale, aceasta fiind 
aplicată în același format ca programul de educație antreprenorială adresat 
copiilor cu vârste între 3 și 12 ani. Acest lucru înseamnă că formarea în 
domeniul educației antreprenoriale este menită să încurajeze dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale (cunoștințe, atitudini și valori) chiar și pentru 
viitoarele cadre didactice. În același timp, studenții învață cum să promoveze 
competențele antreprenoriale pentru copiii mici (cu vârste între 3 și 12 ani). 
Materialele privind educația antreprenorială sunt testate și adaptate în cadrul  



202  

programului de practică în domeniul predării derulat în școlile-gazdă. Viitoarele 
cadre didactice lucrează interactiv și analizează metodele pedagogice adecvate 
pentru educația antreprenorială. Aceasta este, de asemenea, o modalitate de 
a partaja și distribui practicile din domeniul educației antreprenoriale în școlile-
gazdă. 

Proiectul este evaluat printr-o abordare bazată pe cercetarea acțiunilor: 
– Școli angajate să folosească abordări bazate pe învățare activă și 

activități specifice proiectelor. 
– Școli cu programe de învățământ flexibile. 
– Integrarea, în cadrul programei de învățământ pentru formarea 

profesorilor, a dezvoltării competențelor antreprenoriale la viitoarele 
cadre didactice. 

– Supravegherea îndeaproape a educației antreprenoriale pe parcursul 
programului de practică al elevilor în școlile-gazdă. 

– Monitorizarea procesului și a rezultatelor educației antreprenoriale (de 
exemplu, folosind un proiect de cercetare a acțiunii) și evaluarea, 
adaptarea și crearea materialului pentru diverse contexte școlare. 

– Identificarea bunelor practici, partajarea și distribuirea proiectului. 
 
Colegiul Universitar Artevelde din Gent își propune să formeze profesioniști 

capabili să depășească limitele prin folosirea creativității, a gândirii inovatoare 
și a spiritului antreprenorial. Scopul este de a pune studenții și personalul în 
fața provocării de a găsi răspunsuri noi, pe baza ideilor noi, într-un context 
educațional aflat într -o schimbare rapidă.  

Centrul de cunoștințe ACCIO, condus de către directorul general și lansat în 
septembrie 2011, se află în fruntea acestui proces. Acest lucru ar trebui să 
conducă la îndeplinirea unuia dintre principalele obiective strategice ale 
colegiului: „să sădească și să stimuleze creativitatea, inovația și 
antreprenoriatul în rândul studenților și al angajaților”. 

Fiecare departament al școlii (16 departamente) dispune de propriul 
responsabil de proiectul ACCIO.  

Toate inovațiile din cadrul programei de învățământ sunt inspirate de 
competențele de care ar trebui să dispună un antreprenor, inclusiv creativitate, 
căutarea de oportunități, orientare către client, capacitate de conducere, 
perseverență etc. A fost elaborat un instrument online care permite testarea 
competențelor antreprenoriale ale studenților și profesorilor înainte și după  
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parcurgerea proiectului. Persoanele responsabile de proiectul ACCIO sunt 
formate în vederea depistării acestor competențe. Fiecare program dispune de 
propriul dicționar ACCIO, care cuprinde descrieri ale competențelor și 
rezultatelor corespunzătoare în domeniul învățării. Acest dicționar facilitează 
integrarea creativității, a inovării și a antreprenoriatului în programa de 
învățământ, într-o manieră sistematică. În plus, responsabilii de creativitate 
ACCIO facilitează sesiunile de reflecție și formarea profesorilor în domeniul 
gândirii creatoare, cursurile care să ofere o sursă de inspirație și alte activități 
menite să îmbunătățească acțiunile creative și antreprenoriale. 

Câteva dintre rezultatele ACCIO sunt: 
 13 sesiuni de reflecție cu profesori și studenți în ultimele 3 luni; 
 reunirea a 130 de studenți care au lansat o idee creativă la începutul 

anului universitar; 
 36 de studenți au fost susținuți de ACCIO să își înființeze propria 

întreprindere în primul trimestru al anului 2012; 
 400 de studenți au susținut testul online în anul școlar 2011-2012. 
 Profesorii sunt dificil de convins. Aceștia asociază educația 

antreprenorială doar cu întreprinderile – definiție prea limitată. 
Integrarea educației antreprenoriale în diferite materii este dificilă, 
însă întâlnirile cu profesorii și studenții contribuie la transferul de 
bune practici de la un departament la altul. 

Condiții prealabile ale succesului 
 Sprijin de sus în jos: sprijinul conducerii este esențial. 
 Recunoașterea de către comunitate a educației antreprenoriale drept 

educație relevantă 
 Motivarea profesorilor în sensul învățării și al aprecierii relevanței 

educației antreprenoriale 
 Modelul format din 13 competențe a fost bine definit și structurat, 

ceea ce a facilitat înțelegerea și punerea sa în practică. 
Impactul activității: Integrarea cu succes a antreprenoriatului în programa 

de învățământ și în activitatea didactică, precum și stimularea 
antreprenoriatului și a inovării în rândul studenților în vederea creșterii 
capacității de inserție profesională a acestora. 

Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei a introdus în 2008 cursul 
obligatoriu „Întreprinderi și antreprenoriat” pentru cel de al patrulea an de 
învățământ secundar, derulat pe parcursul a două ore pe săptămână. 
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 Pentru a consolida capacitatea profesorilor noi de a preda noua materie, 
Centrul Național pentru Dezvoltarea Inovării și Învățării Antreprenoriale 
(CNDIIA) a organizat în fiecare an două zile de formare pentru toți profesorii. 

CNDIIA a oferit, de asemenea, material didactic suplimentar și a fost 
responsabil, împreună cu Biroul pentru Dezvoltare în Educație (BDE), de 
organizarea concursului național de planuri de afaceri între școlile secundare. 
Concursul se află sub auspiciile prim-ministrului. 

În ultimii doi ani, guvernul fostei Republici iugoslave a Macedoniei a 
susținut puternic dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor. În 
noiembrie 2011, guvernul a anunțat că urmează să introducă un curs nou, 
„Inovație și antreprenoriat”, în primul, al doilea și al treilea an de studiu în 
școlile secundare (pentru elevii de 14, 15 și 16 ani) începând cu septembrie 
2012, în școlile primare acest curs urmând să fie introdus din septembrie 2014 
în clasele a opta și a noua (elevi de 12 și 13 ani). Guvernul urmează să susțină 
formarea profesorilor în legătură cu materia nouă. 

În noiembrie 2011, guvernul a înființat, de asemenea, Rețeaua Națională 
a Formatorilor în domeniul Antreprenoriatului. Programa de învățământ pentru 
cursul nou a fost elaborată în perioada ianuarie-martie 2012 și a fost aprobată 
în mod oficial de ministrul educației și științei la mijlocul lunii martie 2012. 

În mai și iunie 2012, CNDIIA și CEC (o altă societate ce furnizează servicii 
de formare) au derulat un program de formare cu durata de două zile la care 
au participat 1 300 de profesori, subiectul fiind programa de învățământ nouă. 
Acest program a fost finanțat de guvern. 

În perioada mai-august 2012, CNDIIA a elaborat material didactic și 
manuale pentru cursul nou. La 30 august 2012, CNDIIA a organizat un program 
de formare de o zi cu 300 de profesori pentru ca aceștia să se familiarizeze cu 
noile materiale didactice. 

Noul an școlar 2012 a introdus cursul nou. Cursul va beneficia de o oră pe 
săptămână în toți cei trei ani de studiu (primul, al doilea și al treilea an). 

Aceeași procedură se va repeta (elaborarea programei de învățământ, 
formarea profesorilor și pregătirea materialelor) pentru cursul „Inovare și 
antreprenoriat”, care va fi introdus în școlile primare din septembrie 2014. 

Principalele subiecte ale programului de formare au fost: 
- Ce înseamnă educația antreprenorială? 
- Orientarea profesională 
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- Antreprenoriatul: adevăruri și mituri despre antreprenoriat; principiile de 
bază ale antreprenoriatului; procesul antreprenorial (ceasul antreprenorial) și 
elementele sale; competențe antreprenoriale fundamentale; metode didactice 
antreprenoriale 

- Cum se construiește o societate inovatoare 
- Ce trebuie să faci pentru a fi inovator? Căutarea ideilor noi; metode de 

generare a ideilor; sistematizarea ideilor și valorificarea acestora 
Acesta este un exemplu de bună practică în legătură cu abordarea de sus 

în jos a sprijinului politic acordat educației antreprenoriale. Guvernul a hotărât 
ca, în fiecare an, elevii cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani să fie implicați direct 
în educația antreprenorială. Acest lucru înseamnă că în fiecare an se vor aloca 
36 de ore de contact direct cu diferite subiecte privind inovarea și 
antreprenoriatul (în ultimul an de studiu au fost alocate 72 de ore). 

 
Condiții prealabile ale succesului 
Ingredientele de bază ale succesului acestei activități au fost: 

– sprijinul politic din partea guvernului fostei Republici iugoslave a 
Macedoniei pentru susținerea introducerii cursului nou; 

– finanțarea asigurată de guvern pentru formarea profesorilor; 
– buna colaborare dintre BDE și CNDIIA;  
– experiența vastă a personalului CNDIIA în domeniul învățării 

antreprenoriale, metodelor didactice antreprenoriale și contactului direct 
cu profesorii. 

 
Impactul activității: 
Principalul mesaj extras din acest caz este că un guvern proactiv (abordare 

de sus în jos) și introducerea unuia sau a mai multor cursuri obligatorii pe teme 
de antreprenoriat oferă tuturor elevilor din țară ocazia de a se familiariza cu 
antreprenoriatul și cu activitățile conexe.  
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