
 

E de datoria noastră să revendicăm tot ce ne aparţine, tot ce am moştenit în plan material şi spiritual 

spre a ne cunoaşte mai bine propria noastră fiinţă etnică, spre a o valorifica în mod adecvat, pentru cei de azi 

şi de mâine, zestrea culturală transmisă de înaintaşi. 
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Abstract 

Entrepreneurial competence have an important role in the formation and full development of 

personality graduate high school who allows social integration that make a prosperous career. In this 

context, this article presents some didactic aspects which are forming the entrepreneurial competence on 

teaching-learning-assessment. 

 

Sensul major al paradigmei educaţionale moderne la matematică în liceu constă în formarea şi 
dezvoltarea competenţelor pentru a realiza dezvoltarea deplină a personalităţii absolventului liceului şi ai 

permite accesul acestuia la următoarea etapă / treaptă a învăţământului şi /sau integrarea lui socială pentru a 

realiza o carieră profesională adecvată, inclusiv în domeniul antreprenorial. 

Curriculumul şcolar de matematică pentru liceu urmăreşte formarea şi dezvoltarea competenţelor 

necesare pentru continuarea studiilor în învăţământul superior şi pregătirea personalităţii pentru viaţă şi 
activitate independentă. 

Un rol important în formarea şi pregătirea personalităţii pentru viaţă îl are şi formarea competenţei 

antreprenoriale. 

Competenţa antreprenorială semnifică: 

- competenţe de a stăpâni cunoştinţe şi abilităţi de antreprenoriat în condiţiile economiei de piaţă 

în scopul autorealizării în domeniu antreprenorial; 

- competenţe de a-şi alege conştient viitoarea arie de activitate profesională [3]. 

Competenţa antreprenorială presupune formarea personalităţii antreprenoriale întreprinzătoare, 

autonomă, activă, implicată, responsabilă, creativă – prin următoarele modalităţi şi direcţii specifice: 

- şcoala trebuie să formeze aptitudinile necesare generării unor afaceri în vederea valorificării 

oportunităţilor în plan social; 

- şcoala trebuie să devină un incubator din perspectiva realizării profilului de formare a 

personalităţii antreprenoriale. Aceasta reprezintă una dintre cele mai importante provocări cu 

care şcoala se confruntă astăzi. În acest context profesorul reprezintă elementul central al creării 

şi răspândirii culturii de tip antreprenorial, este cel care poate încuraja elevii în găsirea celor mai 

bune instrumente pentru a-şi asigura o carieră şi pentru a excela în dezvoltarea abilităţilor care 

le-ar asigura succesul în viitor. 

În rezultatul formării competenţei antreprenoriale elevii îşi vor dezvolta mai multe calităţi: spiritul 

inovator, perseverenţă, încredere în sine, insistenţă, tendinţă spre risc, responsabilitate. 
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Spiritul inovator se manifestă prin tendinţa spre realizări, capacitatea de a soluţiona probleme noi. 

Inovatorul purcede la rezolvarea problemei vechi prin modalităţi noi. Sarcinile uşor de realizat nu prezintă 

interes, la fel ca cele irealizabile. 

Perseverenţa manifestă tendinţă stabilă spre scopuri majore, legată de dorinţa de a se autoafirma şi 
de a manifesta o poziţie onorabilă. Trece de la un scop la altul prin realizări, înţelegând importanţa 

succesului lansării şi realizării scopurilor, drept un proces continuu. 

Tendinţa spre risc se manifestă prin încercarea de a preveni şi influenţa evenimentele. Cu cât este 

mai mare riscul, cu atât posibil va fi mai mare succesul. 

Încrederea în sine se manifestă prin faptul că tinde să fie hotărât în situaţiile respective. Este sigur că 

va putea soluţiona problemele. La implementarea schimbărilor, depăşeşte dificultăţile din calea sa. 

Insistenţa se manifestă prin toleranţă şi deschidere faţă de situaţiile nefinisate. Este convins că 

propriile cunoştinţe, capacităţi, experienţă pot influenţa evenimentele. 

Responsabilitatea. Persoana este gata să recunoască succesul său, greşeala sa, aşi anima 

responsabilitatea deplină. Îşi evoluează capacităţile personale [5]. 

Totuşi cel mai important lucru ce trebuie bine pus la punct şi în aspect antreprenorial este 

planificarea raţională a timpului. Elevul trebuie să ştie în ce mod să-şi planifice activităţile, pentru a reuşi 
multe şi a nu pierde timpul fără rost, cum să-şi repartizeze obligaţiunile cele mai importante. 

Pentru a crea condiţii favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi dezvolta competenţele într-un ritm 

individual, inclusiv competenţa antreprenorială, de a-şi transfera cunoştinţele acumulate dintr-o zonă de 

studiu în alta, profesorul trebuie să-şi orienteze demersul didactic spre realizarea următoarelor tipuri de 

activităţi: 

- formularea de sarcini de prelucrare variate a informaţiilor, în scopul formării competenţelor 

vizate de curriculumul şcolar; 

- alternarea prezentării conţinuturilor, cu moduri variate de antrenare a gândirii; 

- solicitarea de frecvente corelaţii intra- şi interdisciplinare; 

- punerea elevului în situaţia ca el însuşi să formuleze sarcini de lucru adecvate; 

- obţinerea de soluţii sau interpretări variate pentru aceeaşi unitate informaţională; 

- susţinerea comunicării elev-manual prin analiza pe text, transpunerea simbolică a unor 

conţinuturi, interpretarea acestora; 

- formularea de sarcini rezolvabile prin activitatea în grup; 

- organizarea unor activităţi de învăţare permiţând desfăşurarea sarcinilor de lucru în ritmuri 

diferite; 

- sugerarea unui algoritm al învăţării, prin ordonarea sarcinilor.  

Realizarea procesului educaţional din perspectiva formării competenţelor necesită din partea 

profesorului respectarea unor condiţii psihopedagogice: 

- atractivitatea conţinutului selectat; 

- variativitatea metodelor şi mijloacelor didactice utilizate; 

- obiectivitatea evaluării activităţilor; 

- atmosferă creativă în procesul didactic; 

- climat psihologic de colaborare elev-elev, profesor-elev, elev-profesor. 

Prin urmare, diversitatea metodelor şi procedeelor utilizate în activitatea didactică reprezintă gradul 

de pregătire metodică a profesorului, competenţa sa profesională, prin care dezvoltă interesul, creativitatea şi 
motivaţia pentru învăţare a elevilor. În contextul formării competenţelor cadrul didactic trebuie [3, p. 49]: 

- să ţină cont de posibilităţile oferite de către manualele şcolare privind realizarea conexiunilor 

interdisciplinare (probleme integrative; situaţii-problemă, prezentate în textul manualului; itemi 

integrative, prezenţi în probele de evaluare incluse în manual etc.); 

- să propună elevilor probleme cu conţinut interdisciplinar; 
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- să selecteze din materialele didactice şi metodice probleme integrative şi să le propună elevilor 

în cadrul diverselor manifestări (ore, activităţi extracurriculare, olimpiade); 

- să realizeze ore integrative; 

- să organizeze sistematic, în cadrul orelor şi în cadrul altor activităţi educaţionale situaţii-
problemă cu conţinut interdisciplinar şi /sau aplicativ; 

- să organizeze activităţi practice şi lucrări de laborator, lucrări grafice cu aspect interdisciplinar şi 
/sau aplicativ [4]. 

Aplicarea metodei didactice în procesul educaţional presupune în toate cazurile, o colaborare între 

profesor şi elevi, participarea acestora la căutarea şi obţinerea de soluţii. 
Dezvoltarea şi modernizarea metodologiei didactice reprezintă un proces continuu determinat de 

următorii factori: 

- ritmul rapid al schimbărilor care au loc în societate; 

- exigenţele care stau în faţa procesului de învăţământ; 

- problematica tot mai complexă a procesului de predare – învăţare; 

- creşterea rolului ştiinţelor şi acumulările înregistrate în domeniile ştiinţifice; 

- necesitatea de a apropia activitatea instructiv-educativă de cea de cercetare ştiinţifică. 

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune operatorie, adică pe promovarea 

metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. 
Alegerea unei metode care să conducă la învăţare interactivă şi formare de competenţe este în 

strânsă relaţie cu: 

 - personalitatea profesorului; 

 - gradul-nivelul de pregătire al clasei;  

 - disponibilitatea clasei-gradul de motivare al clasei; 

 - stilurile de învăţare ale grupului. 

În procesul studierii matematicii formarea competenţei antreprenoriale se poate realiza prin diferite 

metode şi tehnici de învăţământ şi evaluare, şi anume: problematizarea, discuţia şi dezbaterea în grup, studiul 

de caz, algoritmizarea, tehnica cubul, mozaic, metoda PRES, brainstormingul: brainstormingul în grup şi 
brainstormingul cu roluri, metoda Filips 6-6, pluritatea perspectivelor P-P, discuţia „Panel”, scamper, metoda 

proiectelor etc. 

Cea mai eficientă din perspectiva formării competenţei antreprenoriale rămâne totuşi a fi metoda 

proiectului. 

Realizarea proiectului reprezintă o activitate personalizată, elevii putând decide nu numai asupra 

conţinutului său, dar şi a formei de prezentare. În plus, proiectul încurajează cel mai bine abordarea integrată 

a învăţării: elevilor li se creează ocazia de a folosi în mod unitar cunoştinţe şi tehnici de lucru dobândite la 

mai multe discipline. Deci orice disciplină şcolară poate constitui o sursă pentru dezvoltarea competenţelor 

antreprenoriale. 

Profesorul poate să implice elevii în activităţi de realizare a unor proiecte şi cu aspecte 

antreprenoriale. De exemplu, profesorii din cadrul ariei curriculare Matematică şi ştiinţe îşi pot aduce 

contribuţia la formarea şi dezvoltarea unor capacităţi ce ţin de bugetul unei afaceri, de calcularea profitului, 

de credite etc., necesare pentru desfăşurarea unei activităţi antreprenoriale de succes. 

Deci, competenţa antreprenorială joacă un rol important în formarea personalităţii. Cu cât spiritul 

antreprenorial şi inovativ se produce mai devreme, cu atât cresc şansele ca tinerii să ia în consideraţie 

posibilitatea de a deveni întreprinzători. 

Formarea şi dezvoltarea calităţilor specifice domeniului antreprenorial, duce la o conştientizare 

profundă a alegerii viitoarei arii de activitate profesională a absolventului liceului. 
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Abstract 

Creativity always was one of the most important stimuli for development of children. In this research 

was done a try to characterize the process of formation of pupils’ creative abilities in a circle of local history 

studies. The purpose was to reveal the basic level of information work in a circle, stages and problems of this 

work and its advantages. The article describes the main achievements of the circle of local history “My 

white city” which was formed on the basis of lyceum “Petru Movilă” (Kishinev). Work in the circle 

promotes development of pupils’ creativity and an independent way of thinking. Undoubtedly the local 

history studies are a necessary condition for formation of respect and love to a local and national heritage in 

a universal context. 

 

Творчество – самый мощный стимул для развития ребенка. В каждом человеке присутствует 
гениальность, раскрыть ее – вот одна из тех задач, над которыми работает не одно поколение 
педагогов. Дети не могут справиться с этой задачей самостоятельно, поэтому каждый учитель должен 

развивать творческие способности ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и 

склонностями. Предмет данного исследования - процесс формирования творческих способностей 

учащихся на примере работы краеведческого кружка. Цель – выявить основные уровни 

краеведческой познавательной работы, этапы и задачи работы с краеведческим материалом для 

выявления достоинств краеведческой работы. Место – теоретический лицей им. Петру Мовилэ, мун. 

Кишинэу, краеведческий кружок „Мой белый город”. 

 Развитие поисковой активности и познавательного интереса – это, по мнению многих 

исследователей, главное условие развития уверенности в себе. Поэтому, организуя учебный процесс, 
обязательно следует учитывать все те условия, при которых формируется личность, обладающая 

необходимыми качествами для проживания и эффективной деятельности в современном нам 

обществе. Сегодня, когда наметились тенденции выхода за узкие рамки стереотипов и шаблонов, 

когда одной из задач современной педагогики является формирование свободной и компетентной 

личности, умеющей принимать не только решения в самых разнообразных, порою очень 

нестандартных ситуациях, но и ответственность за них, краеведческая работа со школьниками 

является очень важным ресурсом воспитания. Ведь именно она дает неограниченные возможности не 
только для воспитания патриотизма, но и способствует формированию очень важных компетенций: 

поиска нужной информации, ее анализа и синтеза, умения составлять обо всем свое собственное 
мнение, опираясь на разнообразные источники. Занимаясь краеведческой работой, учащиеся 

формируют компетенцию толерантного общения, развивают коммуникативные навыки, которые 
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