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Rezumatul tezei de doctorat 

Resursa umană, cheia principală a dezvoltării unei societăți bazate pe cunoaștere și 

aflată într-o continuă schimbare, sprijină dezvoltarea socială, politică și economică a unei țări 

printr-o formare continuă și calitativă. Deseori, marii economiști consideră că fără o educație 

permanentă a unui popor nu putem susține progresul unei societăți, decât prin dobândirea de 

noi cunoștințe care să permită utilizarea capitalului uman la capacitate maximă.  

Educația are drept misiune fundamentală crearea pentru fiecare individ, a capacității 

de a-și dezvolta întregul său potențial și de a deveni o ființă umană completă. Întregul proces 

al educației este o asumare responsabilă a existenței sociale, constând în acumularea de 

cunoștințe și competențe, de modelare a caracterului, de dezvoltare a personalității 

individului; în esență, este un răspuns la îndemnul societății.     

Teza de doctorat intitulată Impactul fondurilor europene asupra resursei umane din 

învățământul preuniversitar românesc a avut ca direcție de cercetare crearea unei armonii 

între sistemele de educație existente în Europa, ca necesitate obiectivă în fața dinamismului și 

competitivității marilor state ale lumii, SUA și țări din ASIA. Implementarea programelor 

europene în rândul popoarelor cu istorii, valori culturale și mentalități diferite, a fost posibilă 

prin abordarea sistemelor de învățământ din două puncte de vedere: primul s-a axat pe 

identificarea unor modele capabile să armonizeze sistemele europene de educație pentru 

resursa umană existentă în state diferite, iar al doilea, pe individualitate și asigurarea 

posibilității ca fiecare regiune geografică sau țară să adopte principiile generale la nevoile 

specifice, în funcție de factorii ideologici și sociali, de diferențele economice și tehnologice de 

dezvoltare și de particularitățile capitalului uman.   

    

 

Actualitatea şi importanţa temei 
 

           Astăzi inteligenţa, creativitatea şi adaptabilitatea indivizilor au devenit priorităţi ale 

existenţei umane. Proiectarea dezvoltării umane presupune educaţie şi cultură şi are ca 

finalitate inserţia socială a absolventului, împlinirea sa spirituală, morală şi materială. 

Educaţia a devenit proactivă, deoarece tot mai mult s-a accentuat caracterul prospectiv al 

educaţiei, chemată să pregătească oameni pentru tipuri de societate care nu există. Prin 

educaţie, experienţa socială este transmisă din generaţie în generație, astfel încât ceea ce 

generaţiile precedente au acumulat, sunt un bun câştigat, fără repetare practică, de către cea 

care urmează să fie educată. Astfel, educaţia poate fi caracterizată ca fiind o acţiune 

intenţionată a socio-organizării asupra capacităţii de procesare a informaţiilor, proprie fiecărui 

individ, cu scopul de a orienta într-o direcţie realizabilă, dinainte stabilită.   

Contextul european a impus luarea unor decizii strategice pentru eficientizarea, 

raţionalizarea şi îmbunătăţirea performanţelor în învăţământul preuniversitar printr-o 

reevaluare a structurilor sale interne, dar, mai ales, a resursei umane implicate în desfăşurarea 

activităţii. Modificările structurale şi funcţionale îşi găsesc scopul final doar dacă sunt 

corelate cu varietatea factorului uman, în sensul optimizării şi profesionalizării acestuia.

 Adresându-ne resurselor umane din învăţământul preuniversitar, automat facem 

trimitere la instituţiile publice, ca loc de desfăşurare a actului de învăţare, prezentând totodată, 

cadrul naţional, european şi internaţional care solicită, creează şi oferă condiţiile desfăşurării 

activităţilor specifice acestui domeniu. Huber aduce în discuție dimensiunea europeană ca 

prezență obligatorie în agenda educației și susţine că analiza învăţământului trebuie conectată 

astăzi la contextul actual atât la nivel european cât şi la nivelul intern al statelor europene. 

Considerentul în cauză se fundamentează pe aspectele ce ţin de schimbarea contextului de 

operare, atât la nivel internaţional, global, regional, continental, cât şi la nivel intern: naţional, 

regional şi local. Dimensiunea internaţională își face prezența prin deosebiri incluzând în 
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analize comparative atât Statelor Unite ale Americii, cât și ţări din Asia.   

 Crearea unei uniuni a statelor europene, ca necesitate obiectivă în faţa dinamismului şi 

competitivităţii Americii, dar şi a intrării statelor asiatice în arena jocurilor economice a 

obligat guvernele ţărilor membre UE să reorganizeze sistemele politice şi sociale, astfel încât 

educaţia să reprezinte instrumentul prin care se pot înfăptui, pe termen lung, schimbările 

propuse. Integrarea programelor europene în rândul unor popoare cu istorii, valori culturale 

diferite, a fost posibilă prin armonizarea sistemelor de învățământ într-un cadru comun de 

educație astfel încât să se preia, de la fiecare stat membru UE, cele mai bune practici 

educaționale formând un sistem unic. Toate aceste elemente au avut nevoie de asigurarea 

posibilităților ca fiecare țară membră să introducă principiile generale ale Uniunii Europene în 

funcție de nevoile specifce, de gradul de dezvoltare a statului, de cultura, civilizația și de tipul 

de capital uman existent.  

În formularea strategiei de ocupare a forţei de muncă, UE a inclus confirmarea 

faptului că, pentru a continua să fie competitivă în economia mondială şi societatea 

informaţională în educație, resursa umană trebuie să fie în măsură să aplice unele competențe 

de nivel înalt, care pot fi uşor adaptate, pentru a se potrivi unei game de nevoi în schimbare.

 Importanța resurselor umane creşte exponenţial în instituţiile preuniversitare, în cazul 

în care motorul afirmării şi dezvoltării este inovarea la nivel spiritual şi material, unde 

deschiderea unor noi domenii de investigare, abordarea unor fenomene şi procese emergente, 

formularea de teorii şi ipoteze, de măsuri şi soluţii pentru nevoile practicii imediate devin 

condiţii ale performanţei şi respectabilităţii. Îndeplinirea misiunilor instituţiilor publice de 

învăţământ preuniversitar au în vedere calitatea şi activitatea cadrelor didactice și a 

personalului administrativ.    

Participarea activă şi continuă a resurselor umane din învăţământul preuniversitar 

românesc a stimulat întotdeauna creşterea economică românească în ţară, îndeplinind un rol 

important în dezvoltarea societăţilor moderne şi post-moderne. Formarea continuă a cadrelor 

didactice determină creșterea calității la toate nivelurile de educație, dar și implementarea de 

noi programe care să atragă cât mai mult pe elevi în actul educațional. În timp ce literatura de 

specialitate economică se concentrează pe beneficiile individuale şi colective ale educaţiei şi 

foloseşte rezultatele ca indicator al contribuţiei educaţiei la dezvoltarea economică și socială, 

pe când perspectiva istorică pune accentul pe relaţia dintre domeniul economic şi cel 

educaţional. Prin urmare, dezvoltarea educației a fost consecinţa schimbărilor economice care 

au avut loc în  societate, iar mai apoi, educaţia a devenit catalizatorul dezvoltării economice. 

 

Etapizarea temei de cercetare 

 Relația existentă dintre nivelul de educare a unei persoane și dezvoltarea socio-

economică a unei țări reprezintă o preocupare de maximă actualitate ce se constituie într-un 

subiect de cercetare, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, întrucât constituie o 

prioritate strategică pentru societatea contemporană care generează externalități pentru 

indivizii implicați și pentru societate în ansamblu. Abordarea strategiilor și politicilor din 

domeniul educației au fost studiate sub atenta îndrumare a organizațiilor specializate, 

naționale și internaționale ca Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

(MENCS), Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

(ARACIP), Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (OECD), Organizația 

Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Banca Mondială, Comisia 

Europeană etc. Ca urmare a acestei abordări, lucrarea de față poate fi considerată o reușită a 

domeniului educațional. 

 Scopul lucrării este acela de a arăta că implementarea programelor europene în cadrul 

învățământului preuniversitar conduce la dezvoltarea resursei umane implicate, dar și la 
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dezvoltarea societății economice în ansamblu. Armonizarea sistemelor de educație asigură 

calificările/specializările ce vor fi mai ușor de recunoscut și mai bine înțelese de-a lungul 

frontierelor naționale și în toate subsistemele de educație și formare, precum și la nivelul 

pieței muncii, indiferent dacă acestea au fost dobândite prin educație sau prin alte experiențe 

de învățare. Realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 sprijină creșterea economică 

inteligentă, durabilă și incluziunea socială prin direcțiile principale din domeniul educației și 

ocupării forței de muncă. Printr-o mai bună integrare pe piața muncii și o mobilitate sporită, 

instrumentele folosite de programele europene ne răspund noilor fenomene, cum ar fi 

internaționalizarea educației și învățarea flexibilă, în conformitate cu nevoile și obiectivele 

elevilor.    

Obiectivul principal al acestei cercetări îl constituie studiul corelației dintre 

fondurile europene implementate în învățământul preuniversitar și resursa umană implicată în 

acțiunile cheie ale programului Erasmus+. Obiectivele principale cercetate prezintă: cadrul 

conceptual al problemei studiate; legăturile existente dintre conceptele de capital uman, 

sistemele de învățământ, nivelurile de educație, influența investițiilor în educație și implicit a 

cheltuielilor acestora; abordări, tendințe și evoluții ale conceptului de resursă umană ce se 

regăsesc în literatura de specialitate; identificarea factorilor și cauzelor care au impact asupra 

performanței sistemului de educație; realizarea unei analize empirice a educației 

preuniversitare la nivel mondial, european și național pe baza indicatorilor de benchmarking; 

conexiunea existentă între elevii implicați în programele europene și îmbunătățirea calității 

sistemelor de educație, cu precădere a învățământului preuniversitar liceal. 

 Suportul informațional a avut la bază, în primul rând, resursele utilizate din literatura 

de specialitate, analiza și interpretările proprii realizate într-un demers integral, sistematic și 

interdisciplinar. S-au consultat lucrări de referință, documente oficiale ale diferitelor instituții 

naționale și internaționale care au avut ca subiect abordat educația. Au fost analizate articole 

științifice publicate în baze de date naționale și internaționale, instrumente statistice abordate 

de instituții specializate EUROSTAT, WORLD BANK, INS, OECD.  

 Metodologia cercetării utilizată în acest studiu a îmbinat atât o abordare calitativă cât 

și una cantitativă, aplicată atât pentru construirea capitolelor teoretice ale cercetării, cât și 

pentru colectarea, sistematizarea, prelucrarea, analiza și interpretarea informațiilor în scopul 

atingerii obiectivelor propuse. În demersul științific am utilizat metode statistice de măsurare 

a indicatorilor din domeniul educației obținând astfel o abordare cantitativă și una calitativă. 

În studiu am cuprins 342 de chestionare completate de repondenții din învățământul 

preuniversitar care au participat la proiecte Erasmus+. Din acest total, 97 de chestionare au 

fost completate de către profesori implicați direct în echipa de proiect sau care au participat în 

cadrul proiectului. Se poate menționa faptul că proiectele europene Erasmus+ au în vedere 

participarea unui număr cât mai mare de profesori indiferent de disciplina predată sau 

vechimea acumulată. Celelalte chestionare, însumând un total de 245, au fost completate de 

către elevi, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, care au participat în acțiunile cheie 1 și/sau 2 

ale programului Erasmus+. Elevii au participat la mobilități care fac parte din categoria 

proiectelor de parteneriat strategic între școli sau în cadrul proiectelor care i-au implicat 

efectiv în realizarea și producerea de diferite bunuri și servicii. Repondenții sunt elevi ai 

învățământului preuniversitar liceal din județul Suceava. Instituțiile de învățământ care au 

implementat programe Erasmus+ sunt în număr de 12, reprezentând: Colegiul Naținal Nicu 

Gane Fălticeni, Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni, Colegiul Vasile Lovinescu 

Fălticeni, Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului, Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung 

Moldovenesc, Colegiul Dimitrie Cantemir Suceava, Colegiul Tehnic Industrie Alimentară 

Suceava, Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza Suceava, Colegiul Național Petru Rareș 
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Suceava, Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți. Următoarele instituții școlare nu au 

accesat fonduri europene sau nu li s-a acceptat nici un proiect Erasmus+: Colegiul Național 

Ștefan cel Mare Suceava, Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava și Liceul Teoretic Ion 

Luca Vatra Dornei. În cadrul studiului s-a urmărit implementarea unui număr cât mai mare de 

proiecte Erasmus+ de către o instituție școlară și impactul avut asupra acesteia.   

Valoarea practică a lucrării rezidă în promovarea rezultatelor cercetării în spațiul 

românesc, atât în lucrări ştiinţifice, cât şi la nivelul iniţiatorilor de politici instituţionale, 

respectiv la nivelul MENCS şi al organismelor sale consultative, în alte entităţi ale 

administraţiei publice locale. Pe de altă parte, studiul a fost realizat în vederea consolidării 

rolului programelor europene Erasmus+ în evaluarea modului în care cunoştinţele, abilităţile 

şi competenţele achiziţionate sunt suficiente pentru a permite resursei umane din învățământul 

preuniversitar  să obţină cele mai bune rezultate, aliniindu-se statelor care au reușit să 

dezvolte sisteme de educație de succes și să creeze cadru comun cu universitățile, astfel încât 

studiile absolvite să corespundă cerințelor pieței forței de muncă. În acest sens, cercetarea a 

urmărit asigurarea tuturor premiselor necesare pentru îmbinarea rezultatelor studiilor efectuate 

la nivelul instituțiilor de învățământ preuniversitar-liceal în colaborare cu studiile individuale, 

independente privind ghidarea și consilierea absolvenţilor spre următorul nivel de educație, 

cel superior. Folosind instrumente şi metodologii comune, rezultatele obţinute pot fi 

extrapolate şi agregate la nivel naţional. Cu certitudine, rezultatele cuprinse în lucrarea de faţă 

îşi vor găsi utilitatea practică, constituind un suport informaţional teoretic şi aplicativ necesar 

factorilor de decizie la nivel micro şi/sau macroeconomică. 

 

 Valoarea rezultatelor cercetării  
Multe dintre rezultatele cercetării au fost prezentate în cadrul conferințelor științifice 

naționale și internaționale care au avut drept rezultat publicarea lor în reviste de specialitate. 

 

Structura lucrării 

 Teza este structurată pe cinci capitole urmărindu-se o succesiune logică a noțiunilor 

abordate și interpretate.         

  

Capitolul I, Educația - de la clasic la modern, prezintă stadiul actual al cunoașterii în 

domeniul cercetat, evoluția istorică a conceptelor de educație și de resursă umană. Într-o 

viziune clasică, nivelul de dezvoltare al unei societăți este dat de economia sa. Progresul 

social a fost perceput ca provenind din creșterea economică. Ideea că educația este un factor 

activ și fundamental al dezvoltării și-a făcut loc, în mod treptat, pe măsură ce s-a constituit o 

știință multidimensională a dezvoltării, capabilă să integreze factorii interni și externi ai 

procesului socio-economic. Prin urmare, educația este considerată, în general, ca un motor 

important al creșterii economice. Ce rol joacă învățământul preuniversitar în procesul 

dezvoltării? Unele studii economice care au încercat să cântărească impactul diferitelor 

niveluri de educație asupra dezvoltării economice au arătat că impactul acesteia diferă în 

funcție de etapele de dezvoltare ale țărilor, deși natura explicațiilor diferă.    

 

Capitolul al doilea, Educația - ca sistem, prezintă principalele sisteme de educație și 

modul de apariție al acestora. Din sistemele existente în lume am ales pe cele care au stat la 

baza constituirii tipurilor educaționale și care au reușit să construiască un învățământ închegat 

și care oferă astăzi un model de bune practici pentru întreaga lume. Dintre acestea enumerăm: 

Japonia. În Japonia, educația își are începuturile moderne în anul 1872, când sistemul 

modern de învățământ a fost introdus prin „Ordinului Educației”. Atât planurile școlare cât și 

mnualele școlare pentru clasele primare și secundare erau stabilite de guvern. Toți salariații 

școlilor publice erau numiți funcționari de stat. Cu toate că unele școli erau particulare 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1872
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trebuiau să urmeze îndrumările guvernului. Reforma școlară din 1947, condusă de forțele de 

ocupație americane, a schimbat radical sistemul de educație, decentralizând controlul asupra 

educației și învâțământului, autorizând crearea de școli private autonome și promovând 

dezvoltarea învâțământului în comunități. Manualele școlare sunt scrise de către firme 

particulare, dar autorizarea lor de către Ministerul Învâțământului este necesară și în ziua de 

astăzi. 

SUA. Structura sistemului de educaţie american include 4 nivele, construite după 

principiul de vărstă: preşcolară (pre-school education), şcoala primară (elementary education), 

învăţămăntul secundar (secondary education) şi învăţămăntul superior de specializare 

profesională (higher education). Învăţămăntul şcolar cuprinde 12 clase, fiecare din ele durează 

un an academic. Sunt foarte multe programe şcolare în SUA. Nu există un plan comun de 

învăţămănt (cu excepţia majorităţii ţărilor europene şi ţărilor CSI). În America există şcoli de 

stat şi şcoli private. În pofida opiniei despre educaţia elitistă din şcolile private, în America 

cele mai populare şi mai preferate sunt şcolile de stat, care sunt finanţate de bugetul local. 

Diploma de bacalaureat poate fi obţinută prin 3 moduri: studiile la un colegiu local şi ulterior 

transferare la un colegiu de 4 ani, studiile într-un colegiu de 4 ani sau universitate, 

transferarea în instituţiile de învăţămănt superior SUA din instituţiile de învăţămănt superior 

din altă ţară (transfer student). 

Franța. Sistemul de educație francez este compus din patru nivele de educație: 

gradinita (École Maternelle), scoala primara/elementara (École primaire/École élémentaire), 

scoala generala (Collège) si liceu (Lycée). Școala primară este de 5 ani (de la 6 la 11 ani). 

Cele cinci clase de școală primară sunt urmatoarele: CP (Cours préparatoire/Clasa 

pregătitoare), CE1, CE2 (Clasa elementară/ Cours élémentaire), CM1 si CM2 (Clasa 

medie/Cours moyen). De-a lungul celor 4 ani de studiu (intre 11 si 15 ani) in Collège elevii se 

pregatesc de sustinerea Brevet-ului, o examinare națională esențială pentru trecerea în liceu. 

În această etapă, copiii își pun bazele cunoștințelor generale. Elevii cu varsta cuprinsa intre 16 

si 18 ani pot studia fie la un liceu traditional (Lycée Classique) sau la unul tehnic (Lycée 

Technique). Curriculum-ul din acești trei ani de liceu pregateste elevii pentru sustinerea 

examenelor finale de bacalaureat (Baccalauréat), care vor asigura intrarea la o universitate. 

 Germania.  Sistemul educațional german este structurat astfel:                          

1. Grundschule (scoala elementară) cuprinde clasele 1-4 de studiu, timp în care se predau 

materii nediferențiat. După aceea, elevii se vor orienta către alte tipuri de școli, în funcție de 

abilitățile academice și de aspirațiile acestora și ale părinților.                                             

2. Hauptschule  este potrivită copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani (clasele 5-9). Aici, 

elevii studiază materii comune cu elevii din celelalte tipuri de școli, doar că la un nivel mai 

puțin competitiv și combinate cu o serie de cursuri cu orientare vocațională. La finalizarea 

acesteia, elevii obțin un certificat care permite continuarea studiilor într-o școală profesională, 

pe care o vor finaliza la vârsta de 18 ani.                                                                        

3. Realschule  furnizează educație copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani (clasele 5-10, 

în funcție de land-uri). Aceasta combină latura academică cu cea practică, iar la sfârșitul 

perioadei se obține un certificat care permite continuarea studiilor într-o școală profesională, 

dar elevii cu un nivel academic ridicat se pot transfera într-un Gymnasium pentru absolvire.                           

4. Gymnasium, în funcție de land, este oferit până la clasa a 12-a sau a 13-a (de la 10 la 19 

ani). După susținerea examenelor finale (Abitur) care permit elevilor să își continue studiile la 

o universitate sau o altă instituție de învățământ superior.      

 Olanda: Învățământul obligatoriu în Olanda începe la vârsta de 5 ani. ,,Începând cu 

această vârstă și până la 12 ani copiii sunt înscriși în școala elementară (opt clase). După 

absolvirea școlii elementare, elevii sunt înscriși la liceu. În funcție de școliile generale urmate 

și de rezultatul testului Cito (susținut la sfârșitul clasei a VIII-a), aceștia sunt îndrumați către 

unul din următoarele trei tipuri de programe liceale: VMBO (Preparatory Middle Level 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1947
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ocupa%C8%9Bia_Japoniei
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Applied Education), HAVO (Higher General Continued Education) și VWO (Preparatory 

Scientific Education). Programul liceal VMBO (patru ani) este obligatoriu și oferă educație 

vocațională și teoretică. Elevii care termină un astfel de ciclu liceal se pot înscrie numai la 

programe postliceale care în Olanda poarta numele MBO (Middle Level Applied Education). 

Programele liceale HAVO (cinci ani) și VWO (șase ani) sunt obligatorii și oferă elevilor 

posibilitatea de a urma, după absolvire, studii superioare. În funcție de acestea, elevii care 

termină un ciclu liceal HAVO se pot înscrie doar la universități de științe aplicate care oferă 

doar Diplome de Licență (Bachelor Degree) și Diplome de Master (Master Degree), iar cei 

care termină un ciclu liceal VWO se pot înscrie la instituțiile de învățământ superior și 

cercetare WO care oferă diplome de doctorat”.     

 România: Învăţământul preșcolar include copii cu vârste între 3 şi 6 ani. Acest tip de 

învăţământ este asigurat de instituţii speciale –  grădiniţe, în cea mai mare parte sunt instituții 

publice, organizate pe trei tipuri de programe oferite în grădiniţe cu program normal, prelungit 

sau săptămânal. Educația obligatorie durează 10 ani şi este împărţit în trei cicluri: învăţământ 

primar (4 ani), învățământ gimnazial (4 ani) şi învățământ liceal, care oferă cursuri generale, 

de specializare sau profesionale (2 ani). Învăţământul liceal oferă studii pentru nivelul 

superior de educație. Învăţământul post-secundar pregăteşte elevii pentru o calificare 

profesională mai bună, în vederea furnizării de locuri de muncă. Există atât universități de 

stat, dar și universități private. De menționat că cele de stat sunt în număr mare, dar și cele 

private au crescut semnificativ de la an la an.      

 Finlanda are un sistem de educaţie egalitar de tip Nordic, al cărui principal atribut este 

gratuitatea pentru elevi. Învăţământul obligatoriu are o durată de nouă ani, începând de la 

vârsta de şapte ani, iar elevii ciclului primar şi a celui gimnazial primesc o masă gratuită din 

partea şcolii pe care o frecventează. Ca urmare a finalizării ciclului primar, educaţia se 

divizează pe două profiluri, cel vocaţional şi cel academic, asemeni vechiului model 

germanic. În Finlanda, educaţia formală este organizată pe cinci trepte:  

1. Învăţământ preşcolar – până la 6 ani. 

2. Învăţământ gimnazial (numit și educaţie de bază – aceeaşi pentru toţi elevii) – între 7 și 16 

ani.  

3. Învăţământ preuniversitar (studii medii – 3 ani). La acest nivel, sistemul se bifurcă în 2 

direcţii: studii liceale (3 ani) și sistem vocaţional – şcoală profesională (3 ani).  

4. Învăţământ universitar (studii universitare de scurtă durată şi de lungă durată ( între 3,5 ani 

şi 6 ani). 

5. Învăţământ postuniversitar (studii academice).    

 Danemarca are un sistem de educație foarte bine structurat. Cei 36 de indicatori sunt 

structuraţi în 4 categorii care urmăresc cele  patru dimensiuni ale învăţării definite de 

UNESCO şi anume: învăţarea cunoașterii, corespunde educaţiei formale, învăţarea de a face, 

reprezentată de formarea la locul de muncă, învăţarea convieţuirii, legată de activităţile 

sociale desfăşurate în timpul liber şi în cele din urmă învăţarea pentru organizarea propriei 

vieţi, care vizează concentrarea unor  informaţii pentru dezvoltarea personală şi un stil de 

viață mai bun. Sistemul educaţional danez este format din învăţământul primar şi 

secundar inferior, după care elevii trebuie să aleagă între cursuri din învăţământului secundar 

oferite de Gymnasium, învățământ profesional  şi educaţie  cu orientare practică.  

         

Capitolul al treilea, Perspectivă comparativă a aplicării politicilor educaționale 

(centralizare, descentralizare) în țări ca Olanda, Franța, România, Germania, SUA și 

Japonia, se află în strânsă legătură cu capitolul al doilea și prezintă o serie de modele de 

reuşită a sistemelor de educaţie din întreaga lume, cu o atenţie deosebită asupra sistemelor 

educaţionale din Europa. Atenţia a fost îndreptată asupra aspectelor afate în dezbatere la nivel 

mondial în literatura de specialitate, privind investiţiile în educaţie, modul eficient de 
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gestionare a lor, precum şi rezultatele ce nu întârzie să apară asupra populaţiei educate. 

 Legătura ce se stabileşte între investiţia în oameni şi performanţa economică pare mai 

degrabă intuitivă. În urma parcurgerii literaturii de specialitate se desprind o serie de rezultate 

omogene. Dacă unii cercetători susţin şi argumentează prin propriile rezultate empirice 

obţinute relaţia directă dintre educaţie şi contribuţia pozitivă la dezvoltarea economică, alţi 

autori concluzionează că această relaţie capătă un caracter complex. Prin urmare, educaţia 

este în măsură să genereze şi o serie de beneficii ce se răsfrâng la scară socială şi care 

transcend interesului economic prin contribuţia sa la formarea şi pregătirea indivizilor ca 

fiinţe complexe, ori la susţinerea egalităţii de şanse pentru toţi şi la programarea dialogului 

intercultural, aspect ce prezintă implicaţii favorabile în procesul dezvoltării sociale.  

 Considerăm că relaţia dintre investiţia în educaţie şi creşterea economică este, în 

primul rând, puternic influenţată atât de calitatea şi distribuţia educaţiei în rândul forţei de 

muncă cât şi de structura economică şi socială a fiecărei ţări, precum şi de capacitatea 

acestora de a atrage lucrători înzestraţi cu diverse competenţe şi niveluri de educaţie în 

diferite activităţi economice cheie şi sectoare lider. Pe de altă parte, sunt de părere că, dacă se 

realizează investiţii masive în resursa umană, este posibil ca rezultatul obţinut să nu se reflecte 

asupra ratei de creştere economică semnificativă întrucât productivitatea loială a factorilor 

prezintă un rol cheie în acest caz. Creşterea productivităţii totale a factorilor reprezintă partea 

reziduală a outputurilor care nu se datorează neapărat creşterii stocului de capital fizic şi 

uman. În acest sens, creşterea poate fi privită atât ca o expresie a progresului tehnologic, 

precum şi în termeni de eficienţă a utilizării capitalului şi a forţei de muncă.  

 Cei doi indicatori ai competitivităţii şi ai inovării reflectă poziţia ţării noastre atât la 

nivel european, cât şi la cel mondial. Din rezultatele obținute, putem afirma că România este o 

ţară care poate face faţă foarte bine la îndeplinirea unor indicatori de competitivitate şi 

sustenabilitate, poziţia deţinută (locul 54) aratând că, alături de alte puteri economice ale 

lumii, se clasează pe o poziţie optimistă, dar cu multe scăpări care incită la atingerea unor 

ţeluri ridicate. Potrivit raportului World Competitiveness Yearbook, România deţine o serie 

de puncte tari, dar şi puncte mai puţin favorabile. Din categoria punctelor tari face parte 

domeniul eficienţei mediului de afaceri, iar cu referire la punctele slabe sunt incluse domeniul 

infrastructurii şi cel al eficienţei guvernamentale. 

  

Capitolul al patrulea, Evoluţii şi tendinţe ale învăţământului în spaţiul european și 

mondial. La nivel global, un număr de cercetători s-au preocupat de studierea și cuantizarea 

contribuției educației la creșterea și dezvoltarea economică. Deși studiile au subliniat opțiunea 

unor rezultate mixte, în principiu, s-a susținut că educația, prin creșterea stocului de capital 

uman, contribuie la creșterea economică datorită îmbunătățirii productivității acestora. În 

același timp, s-a luptat pentru schimbarea de paradigmă potrivit căreia dezvoltarea ar trebui să 

fie văzută mai puțin ca și construcția de afaceri, și mai mult ca educație, fapt certificat dealtfel 

de centralizarea cunoașterii și de educației în general și a științei și tehnologiei în special, în 

noua economie și în societatea cunoașterii. De asemenea, conform raportului KAM al Băncii 

Mondiale, corelația dintre gradul de înmagazinare al cunoștințelor, certificat prin KEI, și 

nivelul de creștere economică este de aproximativ 87%. Având în vedere aceste considerente, 

am apreciat că este necesar să se înfăptuiască o comparație și o analiză a diferitelor 

instrumente: sisteme de indicatori, metode de benchmarking, metode care sunt utilizate în 

literatura de specialitate și care sunt aplicate pentru a cuantifica gradul în care economiile 

converg spre cerințele economiei cunoașterii, la evidențierea cauzalității dintre educație și 

dezvoltarea socioeconomică în noua economie și în societatea cunoașterii precum și a 

potențialului investiției în educație, a eficienței și a modurilor în care aceasta poate contribui 

la realizarea unei dezvoltări economice sustenabile și la crearea unei armonii perfecte a 

sistemelor de educație existente în întreaga lume.       
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 În ceea ce privește abordările teoretice care modelează legăturile cauzale a capitalului 

uman și a performanțelor economice se disting: abordarea neoclasică ajustată a lui SOLOW și 

noile teorii ale creșterii. Comparativ cu modelul tradițional neoclasic de creștere economică a 

lui Solow, noile teorii ale creșterii economice relevă determinarea endogenă a ratelor de 

creștere în locul influenței exogene a progresului tehnologic, adică determinarea acestora sunt 

susceptibile de a fi influențate de politicile guvernamentale. Modelele utilizate în analiza 

acestor legături cauzale ce se delimitează uneia sau alteia dintre teorii, nu sunt în măsură să 

explice în mod consistent și să măsoare interrelaționările dintre educație și performanța 

economică, totuși par să susțină teoriile dezvoltării endogene în acest sens.   

Studiile macroeconomice sunt mai importante pentru a evalua importanța empirică a 

externalităților educației, deoarece impactul asupra investițiilor sunt mai degrabă evidențiate 

la nivel național. Abordările de natură macro în comparație cu cele microeconomice, implică 

multe alte probleme metodologice referitoare la interpretarea coeficientului educațional. 

    

În capitolul al cincilea, Cercetări privind opiniile resursei umane din învățământul 

preuniversitar românesc (elevi și profesori) din perspectiva participării la programele 

Erasmus+ și satisfacția resimțită la nivelul dezvoltării profesionale și personale în contextul 

creșterii economice prin educație sunt evidențiate rezultatele participării atât a profesorilor 

cât și a elevilor la programele europene. Dintre aceste rezultate enumerăm: competențele 

tehnice, lingvistice, abilitățile de exprimare într-o limbă străină de circulație internațională, 

integrarea pe piața muncii și relațiile ce se intensifică între profesor, elev, părinte și 

comunitate.            

 Pentru a obține cele mai bune rezultate am aplicat două tipuri de chestionare, pentru 

profesori și pentru elevi. Cu un total de 342 de respondenți, dintre care 97 profesori și 245 

elevi, am extras urmăroarele concluzii: 

1. Prin participarea la programele Erasmus+, profesorii au apreciat atât proiectele de 

mobilitate (KA1) cât și pateneriatele strategice (KA2), care au corespuns nevoilor individuale 

într-o măsură foarte mare (3,57 și, respectiv, 3,53). Astfel, putem afirma că prin participarea 

la programele de mobilitate (KA1), așteptările profesorilor în ceea ce privește dezvoltarea 

personală, profesională şi socială prin dezvoltarea de competenţe au fost satisfăcute într-o 

măsură foarte mare. De asemenea, au fost satisfăcute și așteptările profesorilor implicați în 

parteneriate strategice (KA2), prin dezvoltarea de abordări noi și inovatoare pentru creșterea 

calității și relevanței ofertei educaționale. 

2. Se stabilesc relații între parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea 

internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare, putem găsi 

explicația obținerii unei medii mai mici a efectelor parteneriatelor care nu se pot realiza 

imediat, ci necesită un termen mai lung. 

3. Sprijinul financiar primit de către participanți, este considerat de beneficiarii de mobilități 

individuale (KA1), ca fiind suficient (2,79) în raport cu nevoile lor. 

4. Participanții la proiectele de mobilitate (KA1) și cele strategice (KA2) folosesc într-o 

măsură diferită informațiile acumulate în cadrul programului în desfășurarea actului didactic. 

5. Atât proiectele de mobilitate (KA1), cât și parteneriatele strategice (KA2) oferă 

oportunitatea dezvoltării competențelor sociale (de coordonare, negociere, persuasiune, 

instruire a celorlalți) într-o măsură foarte mare (4,71 și respectiv 4,69). 

6. Relația profesor-elev-părinte s-a îmbunătățit considerabil mai ales în cazul participantilor la 

proiectele de mobilitate (KA1). Îmbunătățirea relației a fost posibilă în umra participarii la 

proiectele de mobilitate ca urmare a conştientizării importanţei şi înţelegerea unor culturi şi 

ţări noi, dezvoltând astfel sentimentul de apartenenţă la valorile europene şi implicarea activă 

în comunitate. 
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Rezultatele obținute de către elevii implicați în proiecte Erasmus +, sunt vizibil mai 

mari în cazul implicării în parteneriate stratetegice, comparativ cu proiectele de mobilitate. 

Explicația poate fi faptul că accentul cade pe dezvoltare organizațională care implică 

dezvoltarea de abordări noi și inovatoare pentru creșterea calității și relevanței ofertei 

educaționale, asigurarea de sprijin personalizat și angajabilitate prin consiliere de carieră și 

servicii de support.  

Consecința studiului privind implicarea profesorilor în proiecte Erasmus+ cuprinde 

valori mai mari în cazul implicării în proiecte de mobilitate. Justificarea acestor rezultate 

vizează învățarea colaborativă, crearea de legături între educația formală, învățarea 

nonformală și informală, formarea profesională, promovarea egalității și educației incluzive, 

stimularea culturii antreprenoriale pentru a dezvolta cetățenia activă și orientarea elevilor 

către profesii de succes.  

 

Stadiul cunoaşterii  

 Omul a fost de-a lungul vremii forţa creatoare, producând bunuri materiale şi 

spirituale. Încă din cele mai vechi timpuri, înţelepţii au fost preocupaţi de forţa de muncă 

intelectuală şi de aspectele organizatorice. Confucius (cca 500 î.H.) a fost preocupat de forţa 

de muncă, Xenofon (427-354 î.Hr.) a dezbătut avantajele diviziunii muncii, iar Aristotel (348-

322 î.Hr.) a vorbit despre delegarea autorităţii. Ideea diferenţelor individuale o găsim expusă 

deja în lucrarea Republica a lui Platon (360 î. Hr.) şi la o serie de alţi filosofi care au anticipat 

gândirea ştiinţifică a timpurilor noastre. Formarea primelor industrii (1550) au determinat 

rezolvarea unor probleme cunoscute astăzi ca fiind ale managementului resurselor umane, 

cum ar fi: organizarea, selecţia şi formarea celor care lucrau în fabrici.  

 Revoluţia industrială a indus şi perceperea muncii ca fiind o resursă productivă. Adam 

Smith (1723-1790) a subliniat, pentru prima dată, influenţa divizării şi specializării muncii 

privind productivitatea, eficienţa și competitivitatea. Mai târziu, David Ricardo (1772-1823) a 

susţinut că nimic de valoare nu poate fi produs fără muncă. Din perspectiva tradiţională 

munca este considerată un factor de producţie simplu şi ieftin (Manolescu, 1998). Era 

industrială este caracterizată de o mare mobilitate a forţei de lucru, organizaţiile începând să 

dezvolte tehnici în vederea atragerii mâinii de lucru pentru a-şi satisface nevoile productive. 

Atragerea mâinii de lucru a pus şi problema evaluării oamenilor din punctul de vedere al 

diferenţelor individuale.         

 Contextul economic actual poate fi caracterizat prin dinamism şi concurenţă acerbă, 

caracteristici care au ca efect reducerea continuă a duratei de viaţă pentru produse şi 

tehnologii, din cauza prezenței continue a fenomenului de globalizare. Răspunzând la aceste 

cerințe actuale privind noile profesii, sistemul educaţional se adaptează în mod constant la 

dinamica cerințelor pieţii muncii, la exigenţele acesteia. Unul din documentele programatice 

ale U.E., cunoscut sub denumirea de Declaraţia de la Lisabona, stabilește ca obiectiv 

principal consolidarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Aceasta adoptă ca principală sursă 

de progres creativitatea manifestată prin capacitatea membrilor săi de a procesa și de a 

modifica informaţiile, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.  
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Precizări terminologice şi conceptuale 

Studierea metodică a reursei umane din învăţământul preuniversitar presupune 

prezentarea prealabilă a unor noţiuni şi concepte.     

 Învăţământul preuniversitar este definit ca fiind acea formă de învăţământ care 

precede universitatea. Temenul provine din limba franceză „préuniversitaíre” (conform 

Dicționarului Explicativ Român, 2009). 

Instituţiile de învăţământ preuniversitar sunt unităţile care asigură servicii de instruire, 

precum şi servicii asociate educaţiei. Instituţiile de învăţământ se clasifică în instituţii de 

formare (unităţi de învăţământ preuniversitar şi instituţii de învăţământ superior/universităţi) 

şi instituţii de educaţie, care sprijină instruirea prin servicii specializate.   

 Instituţiile de învăţământ preuniversitare publice, semnifică instituţiile direct sau 

indirect administrate de autoritatea publică în domeniul educaţiei. Paul Marinescu defineşte 

instituţiile publice ca fiind ansamblul structurilor organizate, create în societate pentru 

gestionarea afacerilor publice. Sunt considerate servicii publice numai activităţile care 

satisfac nevoi sociale şi care sunt definite sub aspect legal ca fiind de interes public.  

Resursa umană, (la nivel macro) se referă la persoana care poate desfăşura activităţile 

respective prin creativitate, capacitate de iniţiativă, mentalităţi, tradiţii, deprinderi etc.; este o 

categorie a resurselor economice, care sintetizează „potenţialul” de muncă al unei entităţi 

(ţări, zone geografice, instituţii, organizaţii etc.). Se apreciază din două puncte de vedere 

(două grupe de indicatori):  

- cantitativ- populaţie activă disponibilă, populaţie activă, populaţie în vârstă de 

muncă, populaţia aptă de muncă etc. (se calculează în mărimi absolute şi relative); 

- calitativ- nivelul de instruire, starea de sănătate, ponderea diferitelor categorii 

profesionale în total, categoria de vârstă etc. 

În economie noţiunea de resursă este introdusă relativ recent, reprezentând „totalitatea 

elementelor materiale şi umane, reale şi monetare, ce pot fi atrase şi utilizate în producţia de 

bunuri economice în scopul satisfacerii nevoilor sociale”. Există denumiri diferite ale resursei 

umane, ca urmare a nivelurilor de antrenare în activi: ca factor – ca nivel de utilizare – munca 

ca resursă – resursa umană ~ forţa de muncă ca rezervă – populaţia umană - potenţialul 

demografic, populaţia activă (aptă de muncă şi în vârstă de muncă dintr-o anumită zonă şi nu 

numai). Făcând referire la resursa umană din învăţământul preuniversitar aceasta a existat încă 

din cele mai vechi timpuri, iar acest lucru este demonstrat de scrierile cu caracter istoric 

despre învăţământul românesc. Politicile educaţionale sunt documente, strategii elaborate de 

actorii educaţionali şi sunt specifice unui sistem de învăţământ care produce finalităţi pe 

perioade lungi de timp. 

În cercetarea noastră am abordat mai multe perspective teoretice, metodologice şi 

studierea mai multor surse de date, cu scopul de a obţine un cadru cât mai complet şi mai 

valid al realităţii propuse spre analiză. În acest scop, au fost realizate mai multe studii: o 

cercetare complementară, una calitativă şi una cantitativă, fiecare având obiective derivate din 

scopul cercetării. 

Analiza cantitativă s-a constituit pe baza anchetei socio-statistice oferind o perspectivă 

detaliată a percepţiei elevilor și a profesorilor care au participat în cadrul programelor 

Erasmus+, pe acțiuni cheie diferite, realizându-se astfel o interconexiune între nivelul de 

educaţie, acțiunea cheie a programului şi dezvoltarea profesională şi personală în contextul 

participării educației la creșterea economică. Metoda de cercetare planificată pentru colectarea 

datelor empirice a utilizat ca instrument de cercetare chestionarul cu autoadministrare. Modul 

de funcţionare a acestei relaţii constituie un argument explicativ, semnificativ pentru oricare 

dintre societăţile lumii actuale, deoarece implică un complex de relaţii stabilite între 

elementele structurale ale acestor naţiuni. 
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Analiza calitativă a urmărit decelarea opiniilor resursei umane din învățământul 

preuniversitar românesc, cu accent pe nivelul liceal de educație. Domeniile de referinţă 

utilizate corespund aşteptărilor din punctul de vedere al pregătirii preuniversitare, în ideea 

comparării acestora, pentru a construi o imagine de ansamblu a modului în care se realizează 

legătura dintre învăţământul preuniversitar, pregătirea profesională, interdependența dintre 

profesor –elev – părinți şi piaţa muncii.  

Cercetarea noastră presupune utilizarea mai multor tehnici de culegere a datelor 

(chestionarul, analiza documentelor) pentru a obţine forme de expresie şi de discurs variate, 

excluzând astfel devierile şi lipsurile inerente fiecăreia dintre ele. 

Analiza s-a bazat pe realizarea unei cercetări în rândul elevilor și profesorilor care au 

participat sau au coordonat programe Erasmus Plus. Acest studiu a analizat percepţia acestora 

cu privire la interconexiunea dintre conținutul formării și rezultatele obținute prin participarea 

la program, rezultate evidențiate prin competența lingvistică, abilități de comunicare eficientă 

profesor-elev-părinți,  dezvoltare profesională şi personală în contextul satisfacţiei muncii 

prestate. Metoda de cercetare planificată pentru colectarea datelor empirice a utilizat ca 

instrument de cercetare chestionarul cu autoadministrare. 

   Culegerea datelor s-a realizat în perioada mai - decembrie 2017, fiind distribuite două 

categorii de chestionare atât pentru elevi, cât și pentru profesorii din instituțiile de învățământ 

liceal din județul Suceava, însumând un număr total de 12 unități. Au fost chestionați atât 

elevi, cât și profesori care au finalizat un program Erasmus+, dar și cei care încă derulau un 

program Erasmus+. În total, au fost distribuite şi colectate un număr de 380 de chestionare, 

dintre care au fost păstrate doar 97 chestionare adresate profesorilor și 245 chestionare 

adresate elevilor,  ca urmare a  verificării acurateţei datelor.   

 Cercetarea asupra percepției profesorilor din învățământul liceal, privind participarea 

la programele Erasmus +, s-a realizat pe baza unei anchete în rândul a 97 de profesori și a 

avut 5 ipoteze de cercetare: 

1. Există diferențe semnificative în ceea ce privește aprecierea măsurii în care participarea la 

program corespunde nevoilor individuale și instituționale, între participanții la programele 

Erasmus+, grupați după tipul proiectului (KA1 și KA2); 

2. Cel puțin 75% dintre participanți folosesc informațiile obținute din cadrul programului într-

o măsură suficientă în acțiunile de desfășurare a actului didactic; 

3. Lucrurile practice și experiențele de predare-învățare-evaluare de care beneficiază în cadrul 

programelor Erasmus+ sunt considerate ca fiind foarte semnificative înregistrând o valoare 

procentuală de cel puțin 75% din numărul total de participanți; 

4. Sprijinul financiar acordat pentru mobilitate este considerat ca nefiind suficient de mare 

pentru acoperirea nevoilor generate de mobilitate, de către o treime dintre respondenți. 

5. Pentru cel puțin 75% dintre respondenți, participarea la programele Erasmus+ contribuie la 

îmbunătățirea semnificativă a competențelor individuale. 

Ipotezele cercetării realizate în rândul cadrelor didactice din mediul preuniversitar au 

fost testate și s-au confirmat. Astfel, putem afirma că există diferențe semnificative în ceea ce 

privește aprecierea măsurii în care participarea la program corespunde nevoilor individuale și 

instituționale, între participanții la programele Erasmus+, grupați după tipul proiectului (KA1 

și KA2).  

Informațiile obținute în cadrului programului sunt folosite într-o măsură suficientă în 

desfășurarea actului didactic de peste 75% participanți. Lucrurile practice și experiențele de 

predare-învățare-evaluare de care beneficiază în cadrul programelor Erasmus+, sunt 

considerate ca fiind foarte semnificative de către mai mult de 75% dintre participanți. 

Sprijinul financiar acordat pentru mobilitate este considerat ca nefiind suficient de mare 

pentru acoperirea nevoilor generate de mobilitate de către o treime dintre respondenți. Pentru 

75% dintre respondenți, participarea la programele Erasmus+ contribuie la îmbunătățirea 



18 
 

semnificativă a competențelor și a capacităților individuale cu efecte directe asupra dezvoltării 

personale și profesionale. 

Ipotezele cercetării privind percepția elevilor de liceu participanți la programele 

Erasmus+ au fost: 

1. Peste 50% dintre participanți descoperă tehnici noi, dobândesc abilități noi și competențe în 

domeniul de activitate; 

2.Participarea la programele Erasmus contribuie în peste 75% din cazuri la îmbunătățirea 

abilității de exprimare într-o limbă străină; 

3.Peste 75% dintre respondenți sunt într-o măsură foarte mare mai încrezători în ei înșăși; 

4.Participarea la asemenea programe îi va ajuta în viitor de cel puțin 75% dintre participanți 

să se integreze mai bine pe piața muncii sau să se descurce mult mai bine în studiile 

ulterioare; 

5.Există diferențe semnificative în ceea ce privește conținutul formării și rezultatele obținute 

prin participarea la program între participanții la programele Erasmus+, grupați după tipul 

proiectului (KA1 și KA2). 

Cercetarea în rândul elevilor participanți la programele Erasmus+ s-a bazat pe un 

eșantion de 245 de elevi, din care 158 erau fete, ceea ce reprezintă 64,5 % din totalul elevilor 

incluși în cercetare. 

Pe baza cercetării efectuate în rândul elevilor participanți la programele Erasmus+ , 

putem concluziona că prin aceste programe, mai mult de jumătate dintre participanți au 

dobândit noi abilități și competențe în domeniul de studiu. În același timp, peste 75% dintre 

respondenți reușesc să-și îmbunătățească abilitățile de exprimare într-o limbă străină.  Prin 

participarea la asemenea programe, elevii devin mult mai încrezători în ei înșiși, reușind să se 

integreze mult mai bine pe piața muncii sau să se descurce mult mai bine în cadrul instituțiilor 

de pregătire superioară.  

Cercetarea a evidențiat faptul că există diferențe semnificative din punct de vedere 

statistic în ceea ce privește conținutul formării și rezultatele obținute prin participarea la 

program între participanții la programele Erasmus+, grupați după tipul proiectului (KA1 și 

KA2). Participanții la proiectele de tip KA2 au obținut rezultate semnificativ mai mari în 

urma participării la programele Erasmus +. 

O investiție în oameni, în educația acestora și în potențialul lor creator, conduce la dezvoltarea 

socio-economică a unui stat. La scară largă se încearcă o conexiune a relației dintre nivelul 

micro și macroeconomic a investiției în educație și output. Totuşi, studiile macroeconomice 

au avantajul de a oferi o abordare mai adecvată în scopul evaluării importanţei empirice a 

externalităţilor educaţiei, însă presupun mai multe probleme metodologice legate de 

interpretarea coeficientului privind educaţia. Chiar dacă o relaţie semnificativă între educaţie 

şi creşterea economică nu există în mod clar, constatăm că nu este întotdeauna valabilă, 

întrucât depinde de o serie de factori şi particularităţi economice, politice, sociale sau 

geografice a fiecărui stat sau regiuni în parte, în ansamblu, rolul său hotărâtor la procesul 

dezvoltării socio-economice nu poate fi subdimensionat.     

 În urma cercetării întreprinse, am constatat că există diferenţe între opiniile 

respondenţilor, în funcţie de tipul programului la care a perticipat (KA1 sau KA2). Celelalte 

aspecte  reflectă o stare de mulţumire cu privire la  modul de organizare, de selecție a 

posibililor candidați la mobilitate, relația ce se stabilește între profesor- elev, achizițiile de 

competențe și abilități  acumulate pe parcursul participării la programele Erasmu+. 

 Prelucrarea statistică a datelor ne oferă informațiile necesare care ne determină să 

afirmăm că ipotezele stabilite inițial au fost confirmate de rezultatele cercetării. Astfel  am 

constatat că: 
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1. Există diferențe semnificative în ceea ce privește aprecierea măsurii în care 

participarea la program corespunde nevoilor individuale și instituționale, între 

participanții la programele Erasmus+, grupați după tipul proiectului (KA1 și KA2). 

2. Cel puțin 75% dintre participanți, folosesc informațiile obținute din cadrul 

programului într-o măsură suficientă în acțiunile de desfășurare a actului didactic. 

3. Lucrurile practice și experiențele de predare-învățare-evaluare de care beneficiază în 

cadrul programelor Erasmus+, sunt considerate ca fiind foarte semnificative 

înregistrând o valoare procentuală de cel puțin 75% din numărul total de participanți. 

4. Sprijinul financiar acordat pentru mobilitate este considerat ca nefiind suficient de 

mare pentru acoperirea nevoilor generate de mobilitate, de către o treime dintre 

respondenți. 

5. Pentru cel puțin 75% dintre respondenți, participarea la programele Erasmus+ 

contribuie la îmbunătățirea semnificativă a competențelor individuale. 

6. Peste 50% dintre participanți descoperă tehnici noi, dobândesc abilități noi și 

competențe în domeniul de activitate. 

7. Participarea la programele Erasmus contribuie în peste 75% din cazuri la 

îmbunătățirea abilității de exprimare într-o limbă străină. 

8. Peste 75% dintre respondenți sunt într-o măsură foarte mare mai încrezători în ei 

înșăși. 

9. Participarea la asemenea programe îi va ajuta în viitor de cel puțin 75% dintre 

participanți să se integreze mai bine pe piața muncii sau să se descurce mult mai bine 

în studiile ulterioare. 

10. Există diferențe semnificative în ceea ce privește conținutul formării și rezultatele 

obținute prin participarea la program între participanții la programele Erasmus+, 

grupați după tipul proiectului (KA1 și KA2). 

 

Cercetarea noastră prezintă o tendință de creștere a tuturor competențelor și a 

abilităților achiziționate pe parcursul cercetării, ceea ce ne îndeamnă să afirmăm că 

respondenții noștri sunt cuprinși de o aură pozitivă, astfel 

• majoritatea respondenţilor se declară în mare şi foarte mare măsură mulţumiţi de calitatea 

oferită de mobilitate, dar și de cunoștințele  primite; 

• marea majoritate a respondenţilor chestionaţi au declarat că în timpul mobilității au obţinut 

abilităţi şi competenţe suplimentare în funcție de activitatea la care au participat; 

• informațiile deținute pe parcursul mobilității răspund în mare măsură atât nevoilor instituției 

cât și nevoilor personale; 

• competența lingvistică ocupă un loc fruntaș atât în rândul elevilor cât și a profesorilor. 

• participarea la programe  a unui număr cât mai mare de elevi îi ajută să se integreze cât mai 

ușor pe piața forței de muncă sau să i-a decizia cea mai bună în alegerea carierei viitoare. 

 Contribuțiile proprii și originalitatea temei abordate pot fi privite atât din punct de 

vedere teoretic, dar în mod deosebit, din punct de vedere prectic. Elementele de noutate ce se 

desprind din modalitățile de abordare a problemei studiate conturează perspectiva spațială și 

temporală a cercetărilor efectuate și a rezultatelor proprii obținute. 

 

Limitări metodologice şi practice 

 

Cercetarea a avut ca metodă de investigare chestionarul, are un anumit grad de 

subiectivitate. Rezultatele obținute de cercetarea noastră oferă o bază de formare a unui plan 

de dezvoltare instituțional pentru toate instituțiile de învățământ preuniversitar. Rezultatele 

cercetării prezintă situații de bune practici care pot contribui la dezvoltarea unui învățământ 

performant și competitiv. Din punct de vedere practic am descoperit că nu există un număr 
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mare de programe Erasmus+ implementate în învățământul liceal a județului Suceava. Acest 

fapt a limitat culegerea unui număr însemnat de date. Cercetarea s-a limitat pe culegerea 

datelor din răspunsurile elevilor existenți în perioada cercetată. Au existat și alți participanți la 

mobilitate care nu au răspuns la chestionarul nostru deoarece au finalizat studiile, iar instituția 

școlară nu a păstrat nici un contact cu aceștea sau vreun document de satisfacție privind 

mobilitatea.           

 Agenția Națională pentru programe europene desfășoară diferite cursuri de formare 

care au ca temă redactarea unui program care să corespundă instituției preuniversitare și care 

are de îndeplinit o nevoie smart. Problema cu care m-am confruntat este aceea că astfel de 

cursuri de formare nu sunt foarte mediatizate și nu toate cadrele didactice le cunosc. Acest 

fapt limitează anumite instituții de învățământ preuniversitar să acceseze fonduri europene, 

neavând oameni formați în acest sens. Drept pentru care, pe parcursul cercetării am întâlnit 

licee (care dețin un prestigiu) din județul Suceava care nu au implementate asemenea 

programe și nu cunosc beneficiile lor.      

 Consider că implementarea programelor europene în intituțiile liceale conduc la 

creșterea ratei de absolvire, la reducerea ratei de abandon școlar și la micșorarea 

absenteismului. Toate aceste probleme cu care se confruntă sistemul de educație românesc ar 

putea fi eliminate, iar țara noastră nu s-ar mai clasa în ultimul rândul în comparație cu statele 

europene. Obiectivele Stategiei 2020 urmăresc eliminarea sau măcar reducerea acestor 

probleme care se găsesc aproape în fiecare stat european, într-o proporție mai mică sau mai 

mare. Sectorul educației din România este folosit de strategia Guvernului pentru a îndeplini 

obiectivele Europa 2020. Aproape toate obiectivelor UE se concentrează asupra îmbunătățirii 

sectorului educației datorită inpactului său asupra creșterii economice prin ocuparea forței de 

muncă, dezvoltarea competențelor relevante și dezvoltare personală. Dacă estimările actuale 

se dovedesc corecte, numărul elevilor va scădea semnificativ și va determina necesitatea unor 

reforme educaționale pentru calitatea, eficiența, echitate și relevanță. Faptul că forța de 

muncăși numărul de elevi scade, are efecte imediate și pe termen lung asupra capitalului uman 

din România, dar și asupra agendei macroeconomice de promovare a ocupării mâinei de lucru 

și a creșterii economice. Capitalul uman este extrem de important pentru sectorul agricol din 

România, având cea mai mare rată a ocupării forței de muncă din România. Adoptarea unor 

politici educaționale eficiente ar putea determina țara noastră să se mobilizeze mai mult pe 

acest sector, și de ce nu, să devină un model de bune practici pentru alte țări ale lumii. 

România se confruntă cu o serie de provocări în cea ce privește abandonul școlar și calitatea 

scăzută a educației, cea ce determină acumularea de competențe de bază cognitive și socio-

emoționale insuficiente. Nu există date concrete sau anchete privind competențele socio-

emoționale pentru România, iar rezultatele sondajelor internaționale ale elevilor la care a 

participat România indică deficite considerabile în formarea abilităților cognitive. Rezultatele 

evaluărilor internaționale ale României a crescut ușor, în ciuda creșterii economice 

semnificative (PIB pe cap de locuitor) și a îmbunătățirilor condițiilor socio-economice.  

Resursa umană din învățământul preuniversitar formează elevi cu perspective de viitor 

care pot schimba soarta țării noastre. Toate situațiile enunțate ne determină să le denumim ca 

elemente de limitare ale acestei cercetări. 

 

Perspectivele cercetării 

 

După sintetizarea şi interpretarea rezultatelor, ca urmare a elaborării acestei lucrări, 

putem trasa eventuale propuneri viitoare de cercetare, care pot să ofere informaţii mai vaste în 

privinţa tematicii studiate. În viziunea noastră, studiul pe care l-am întreprins este util ca 

instrument de diagnosticare a situaţiei existente, în funcţie de care se pot stabili obiective pe 

termen scurt, a căror măsură de realizare se poate monitoriza prin repetarea aplicării 
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chestionarului la termenul dorit. Aplicarea periodică a chestionarelor, similare celui pe care l-

am utilizat în studiu poate contura o imagine cât mai aproape de realitatea situaţiei existente, 

care să implice o extindere a eşantionului, cu scopul de a se lua măsuri, care să aibă ca 

rezultat o reală îmbunătăţire a contextului, în care se doreşte calitatea serviciilor educaţionale 

şi obţinerea performanţei. 

Un alt element de viitor propus pentru prezenta cercetare ar fi aplicarea unui 

chestionar persoanelor care au făcut parte dintr-un program european și ce efecte a avut 

asupra sa după finalizarea unui alt nivel de studiu (universitate, postliceală), sau asupra unui 

job deținut (dacă, programul la care a participat la ajutat la locul de muncă).  

 O altă perspectivă de cercetare ar putea fi probleme metodologice privind utilizarea și 

estimarea modelelor de regresie în studierea relației dintre investiția în educație și 

performanța economică. Calitatea datelor reprezintă una dintre problemele fundamentale 

susceptibile să afecteze viabilitatea demersurilor empirice. Datele privind o serie de variabile 

utilizate pentru a explica, atât nivelul de venit, cât și ratele de creștere variază mult de la o țară 

la alta și, mai mult decât atât, sunt sărace sau chiar lipsesc, mai ales în cazul unor țări aflate în 

curs de dezvoltare. În consecință, nu putem vorbi de existența unei omogenități în acest sens. 

De asemenea este de luat în calcul faptul că tipurile de educație diferite pot avea un impact 

diferențiat asupra performanței economice. Mai mult decât atât, se apreciază că un mare 

neajuns constă în faptul că, în ipoteza în care nivelul mediu al educației, măsurat prin prisma 

numărului de ani de școlarizare crește, calitatea educației este obligată să scadă datorita 

afluenței mai mare a elevilor înscriși ce provin din medii cu statut social inferior.  

 În acest context, cercetări viitoare pot aprofunda mai mult acest subiect într-o 

manierăextinsă, din perspectiva necesităţii sistemelor educaţionale de a obţine feedback-uri, 

prin implicarea unui număr mare de actori: elevi, profesori, comunitatea. 
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