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SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA PIEȚEI DE CAPITAL DIN ROMÂNIA

Grapă Adelina-Roxana
Colegiul Național Economic ”Andrei Bârseanu”

Brașov

Rezumat: Piața de capital se referă la relațiile prin care se realizează transferul fondurilor de la
nivelul unei economii, acestea fiind dirijate către agenţii economici ce au nevoie de capital pentru
realizarea  de noi  investiții .  În  accepţiunea  anglo-saxonă,  abordarea  cea  mai  des utilizată  în
România, piaţa de capital este o piaţă financiară. Deși România a activat pe piața internațională a
capitalului și înainte de 1989, din anii ”90 au fost trei mari participanți ce au monopolizat piața de
capital a României, în prezent aceasta fiind dominată de Bursa de Valori București. Deși există un
interes  crescut în asigurarea educației financiare, pentru a obține o creștere durabilă accentul
trebuie să cadă asupra pieței de capital, în ciuda interesului crescut asupra educației bancare, din
prezent.

Piaţa de capital este o noțiune insuficient folosită în peisajul economic cotidian, dar expresii
ca”piață”, ”capital”, ”monedă”, ”investiție”, sunt mai mult decât frecvente în limbajul curent
din  România, chiar dacă piața  de  capital se referă la  toate  aceste  noțiuni. Piața  de capital
reprezintă, în mare, ansamblul relaţiilor prin care se realizează transferul fondurilor - de la cei care
au un surplus de capital către cei care au nevoie de capital - cu ajutorul unor instrumente specifice
şi prin intermediul unor operatori specifici, transformând activele financiare pe termen scurt în
capitaluri  disponibile pe termen lung. Emitenții atrag capitalurile disponibile prin intermediul
operațiunilor de  piață, cu respectarea standardelor și practicilor specifice, iar la rândul lor
investitorii, exponenți ai ofertei de capital, beneficiază de condiții de transparență și de protecție a
propriilor investiții.
Piața de capital este o piață intermediată, legătura dintre emitenți și investitori nu este
directă, realizându-se prin intermediul societăților de investiții financiare (SSIF) și a instituțiilor
de credit  care desfășoară o activitate directă de intermediere pe piața de capital, dar
intermediarii, la rândul lor, prestează servicii de investiții financiare numai dacă sunt îndeplinite
cerințele de capital, în conformitate cu directivele Uniunii Europene.
Pe scurt, prin intermediul acestei pieţe, capitalurile disponibile de la nivelul unei economii
sunt dirijate către agenţii economici, acolo unde apare o nevoie iminentă de capital datorat limitării
resurselor financiare interne.
Abordarea  pieţei  de  capital  presupune  evidenţierea  a  două  mari  accepţiuni:  anglo-saxonă
şi european-continentală. În accepţiunea anglo-saxonă, abordarea cea mai des utilizată în România,
piaţa de capital este sinonimă cu piaţa valorilor mobiliare, fiind considerată o componentă a pieţei
financiare alături de piața monetară destinată capitalurilor atrase şi plasate pe termen scurt și
de piaţa  asigurărilor,  potrivit  căreia  piaţa  de  capital este  o  piaţă  financiară.  Piața  de  capital
din România  include  piețele  de  instrumente  financiare  și  instituțiile  specifice  acestora,
dar   și  operațiunile și  organismele de plasament colectiv, stabilind un cadru adecvat de
reglementare și supraveghere  a  investițiilor  în  instrumente  financiare  prin  Banca  Națională
a  României  și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
Piața de capital a existat în România de mai mult timp, nu doar după 1989. Desigur în
perioada comunistă nu se putea vorbi de o piață de capital, economia fiind etatizată, dar cu toate
acestea, se poate discuta despre anumite participări  ale României la unele piețe prin intermediul
bursei cerealelor, aceasta constituind o prezență în acest domeniu al pieței de capital.
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Tranzacționarea pe piața de capital a fost marcată de BVB (Bursa de Valori București),
RASDAQ ( Romanian  Association  of  Securities  Dealers  Automated  Quotation )  și  SIBEX
(Sibiu  Stock Exchange). În cei 24 de ani de la reînființare, Bursa de Valori București (a cărei
activitate a fost  întreruptă   în   1948)   a   înregistrat   evoluții   pozitive   prin   diversificarea
instrumentelor   financiare  tranzacționate și a  tipurilor de  operațiuni, astfel încât să devină un
instrument compatibil cu cel al  burselor dezvoltate și să ofere investitorilor străini condiții de
tranzacționare s imilare celor de pe alte piețe.
Piața RASDAQ a fost înființată în anul 1996 pentru tranzacţionarea tuturor acţiunilor distribuite
cu titlu gratuit ca urmare a încheierii procesului de privatizare în masă, în 2003 fiind transformată
în  BER  (Bursa Electronică Rasdaq), iar în 2008 are loc transformarea pieţei RASDAQ în ATS
(Sistem Alternativ  de Tranzacţionare), urmând ca în 2015 să se renunțe la tranzacționarea pe
această piață  deoarece nu mai corespundea - din punctul  de vedere al cerințelor piețelor
reglementate - standardelor europene în vigoare.
Bursa de la Sibiu a luat ființă în anul 1997 ca piață la termen pe care se tranzacționează
instrumente  financiare derivate,    atât   ca piață reglementată spot  și la termen, cât  și ca
operator de siste m alternativ de tranzacționare, numărul emitenților sporind în anul 2015, prin
transferul celor de pe  RASDAQ. Totuși  activitatea SIBEX în același timp cu BVB îngreuna
tranzacționarea de titluri de valoare, prin urmare, la 1 ianuarie 2018 cele două entități au fuzionat,
iar în prezent piața de capital este dominată de BVB.
Astăzi, la mai mult de 10 ani de la criza financiară globală, sistemul financiar are în continuare
o structură foarte apropiată de cea anterioară crizei: în SUA ponderea majoră a finanțărilor pentru
economia reală este asigurată prin piețele de capital, în vreme ce în Europa băncile rămân puternic
dominante, chiar dacă gradul de intermediere s-a redus. Un studiu   din mai 2016 al
European  Savings and Retail Banking Group, precum și studii ale Comisiei Europene pentru
aceeași perioadă arată că sursa preferată de finanțare este creditul bancar pentru peste 60% din
companiile mici și mijlocii din spațiul comunitar, în vreme ce emiterea de acțiuni se află abia pe
locul 8 în topul preferințelor cu o pondere de 17% iar emiterea de obligațiuni pe locul 13, cu o
pondere de numai
3% .(www.piatafinanciara.ro)
Desigur  lucrurile au  mai progresat  în ultimii ani,  inclusiv ca urmare a aportului substanțial
al acțiunilor implementate în cadrul proiectului Uniunii Piețelor de Capital, dar percepția este că
schimbarea nu a fost totuși una majoră și ne bazăm ca și țară pe un model de finanțare bazat
pe contribuția băncilor.
Pentru a putea depăși acest nivel, se recomandă în principal următoarele acțiuni în literatura
de specialitate:  creșterea  locurilor  de  muncă  cu  valoare  adăugată  ridicată  (creșterea  puterii
de  cumpărare a cetățenilor), creșterea sprijinului acordat economiei inovatoare și
antreprenorialului,  dar și continuarea dezvoltării  pieței fondurilor de investiții prin creșterea
atractivității acestora accentuând diversificarea produselor existente.
Deși există semne care arată o anumită dezvoltare a educației investitorilor reali și potențiali, dar
și a consultanților de investiții referitoare la piața de capital și la produsele de investiții pe
termen lung, ceea ce ar trebui să atragă atenția este OMUL, cel care investește, cel care folosește
piața de capital pentru a putea da plusvaloare nu doar lui ca individ ci și societății, prin asumarea
de riscuri calculate pentru a obține o rată a profitului scontată.
Este notabilă tendința existentă la nivelul organismelor guvernamentale - și nu numai - de creștere
a atenției acordate educației financiare, dar accentul nu cade pe piața de capital ci mai degrabă
pe piața monetară. Educația financiară vizează în continuare o creștere a capacității de folosire a
resurselor monetare obținute prin intermediul sistemului bancar în detrimentul resurselor
obținute prin intermediul pieței de capital, în ciuda faptului că aceasta din urmă este cea mai
rapidă și cea mai ieftină metodă de a obține finanțare.
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Se dorește creșterea economică, dar aceasta nu va fi o creștere durabilă atât timp cât se va
baza strict pe împrumuturi bancare; omul este cel care trebuie educat în a putea interveni pe
această  piață, în care titlurile de valoare sunt pentru marea masă a populației o necunoscută,
din acestea  titlurile cu largă participare fiind considerate și  de specialiștii din domeniu o
Cenușăreasă a pieței financiare românești.
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CERINȚELE EDUCATIVE SPECIALE (CES) ȘI EDUCAȚIA
(ÎNVĂȚĂMÂNTUL) CERINȚELOR SPECIALE (ECS)

Sándor Ünige- Margit
Colegiul Național Economic ”Andrei Bârseanu”

Brașov

Rezumat: Copil cu cerințe educative speciale(CES) este o sintagmă care a apărut și s-a dezvoltat
în ultimele trei decenii, referindu-se la necesitățile educaționale complementare fără de care nu se
poate vorbi efectiv de egalizarea șanselor, de acces și participare școlară și socială. Pornind de la
accepția UNESCO, apar anumite dificulțăti de învățare; dificultățile de învățare pot fi depășite prin
depistarea acestora în timp util dar mai ales  prin bune practici aplicate la nivel de unitate de
învățământ, alegând metode didactice eficiente și în cazul copiilor cu cerințe educative speciale.

Cop  i      l         c  u         C  E  S   (copil cu cerințe educative speciale) este o sintagmă care a apărut și s- a dezvoltat
în ultimele 2- 3 zeci  de ani, în principal, din dorința de a substitui, după caz, anormalitatea
educațională sau inadaptarea școlară sau înapoierea pedagogică, denumiri care nu mai
corespundeau  noii viziuni asupra dreptului la educație. Conceptul a fost lansat în anul 1978, în
Marea Br itanie și a fost preluată ulterior de alte țări (cum ar fi: Spania, Portugalia...), precum și de
UNESCO (din 1995) și de România (prin Legea Învățământului).
 Noțiun  e  a de C  E  S    desemnează necesitățile educaționale complementare obiectivelor   generale
ale  educației școlare, necesități care solicită o școlarizare adaptată particularităților individuale
și/ sau  caracteristice unei deficiențe (ori tulburări de învățare), precum și o   intervenție
specifică, prin  reabilitare/ recuperare și compensare corespunzătoare. Noțiunea de CES pare
asemănătoare cu cea de educație specială– în ultima parte a definiției de mai sus– dar în cadrul
CES educația specială  este văzută în context mai larg, complementară cu educația generală,
accesibilă fiecărui copil/ elev. CES  exprimă  o  necesitate  evidentă  de  a  se  acorda  anumitor
copii   o   atenție   și   o   asistență  educațională suplimentară (măsuri afirmative, pozitive, din
nevoia   de compensare a unui/ unor dezavantaje), fără de care nu se poate vorbi efectiv de
egalizarea șanselor, de acces și participare școlară și socială.
Sintagma CES este mai relevantă în plan psihopedagogic decât cea de deficiență,  incapacitate/
dizabilitate sau handicap. În același timp, noțiunea sugerează o relativizare a concepției și
practicii tradiționale de împărțire pe categorii de deficiențe ori handicap precum și o viziune mai
nouă, ”non-  categorială”, care permite în mai mare măsura o   abordare   individualizată
(personalizată). CES  desemnează un”continuum” al problemelor speciale în educație, de la
deficiențele grave și profunde la dificultățile/ tulburările ușoare, de învățare. Registrul acestora, în
accepția UNESCO cuprinde:
- întârziere/ deficiență mintală/ dificultăți/ dizabilități severe de învățare/ dizabilități
intelectuale;
- deficiențe fizice/ motorii;
- deficiențe vizuale;
- deficiențe auditive;
-tulburări emoționale (afective) și de comportament
- tulburări (dezordini) de limbaj;
- dificultăți (dizabilități) de învățare (UNESCO,1995).
Caracteristicile elevilor cu dificultăți de învățare: S- a constatat că mulți elevi au eșecuri
școlare, datorită multiplelor probleme apărute în prelucrarea anumitor tipuri de informații, ceea ce
determină  diverse    dificultăți:    înțelegerea    deficitară    a    textelor,    lipsa    organizării,
socializare   dificilă, predispunere la  accidente, adaptare dificilă la schimbări, hiperactivitate  sau
letargie, lipsa atenției. Deși au aptitudini pentru anumite domenii, acești elevi au randament
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inegal și deseori nu pot fi  încadrați  în  clase obișnuite.   Expresia dificultăți  de învățare se
referă,  deci,  la un grup  foarte eterogen de elevi care, după studii recente, se pot împărți în trei
categorii, în funcție de: dificultățile de percepție vizual- spațială, de limbaj și de atenție.
Iată și alte caracteristici ale elevilor cu CES:

 le lipsește deseori maturitatea și au un comportament narcisist și egocentric.
 deseori, ei sunt speriați de școală, dar colegii îi pot ajuta să depășească această frică.
 au capacitatea de a înțelege, dar le lipsește cea de a reda cele știute.
 uneori sunt  copleșiți de sarcinile  pe care trebuie să le execute: ei pot  ști să rezolve o

problemă, dar nu o pot rezolva practic.
Depistarea   dificultăților   de   învățare.   Există   două   criterii   principale   pentru
depistarea dificultăților de învățare:Primul este criteriul excluziunii, prin care se determină dacă
un elev are o anumită dificultate de învățare sau dacă dificultățile sunt datorate sau asociate cu alte
afecțiuni. Al doilea criteriu este unul tradițional în depistarea dificultăților de învățare. Este vorba
despre:  prăpastia existentă între aptitudinile și realizările elevilor  care prezintă acest tip de
dificultate.
De exemplu, un elev poate avea aptitudini superioare la nivelul limbajului vorbit, dar să
prezinte grave deficiențe în limbajul scris. În depistarea dificultăților de învățare, în general, se
va lua în  considerare această abatere pentru stabilirea profilului elevului. În  plus, devine   și
trăsătura distinctivă de elevii care prezintă și alte probleme pe lângă dificultățile de învățare (de
exemplu:  elevii cu deficiențe mintale au, în general, aptitudini  scăzute în  toate domeniile; în
schimb, cei cu dificultăți de învățare nu au dificultăți decât în anumite domenii).
Dacă un elev corespunde acestor două criterii generale, profesorului îi revine sarcina de a studia
mai  profund dificultățile de învățare și de a determina modificările programului elevului,
pentru ca acesta să corespundă cerințelor sale.
B      una         p  r  a  c  tică    : există un cod de bune practici, care este un ghid pentru toate instituțiile ce doresc
să  implementeze un  sistem  adecvat de asigurarea calității și  care conține principii și  practici
acceptate  pe plan național și internațional utilizabile în managementul calității, ce permite
individualizarea fiecărei instituții în parte, în concordanță cu misiunea- tradiția- cultura- strategia
propusă. Secțiunile codului de bune practici sunt:

  Elaborarea- aprobarea- monitorizarea- revizuirea programelor educaționale
  Programe de formare continuă
  Programe de master și de doctorat
  Evaluarea studenților
  Educație pentru carieră și integrare socio- profesională și umană
  Admiterea
  Cercetarea științifică.

M      e  t      o  d      e         d      i  d      a  c  t      ic  e  :   Alois Gherguţ (în: Alois Gherguţ, Sinteze de psihopedagogie specială, p.
281-282) descrie câteva metode de ȋnvăţare prin cooperare eficiente și ȋn  cazul copiilor cu
cerinţe educative speciale.
Printre acestea se numără:

- Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect.
- Știu/ Vreau să știu/ Am ȋnvăţat: se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă

anume și după aceea se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn
timpul lecţiei, iar la finalul ei se verifică ce au aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor.

- Turul Galeriei: ȋn grupuri de trei sau patru  elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat
un produs, care poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările
celorlalte grupe, rotindu-se de la un produs la altul și se poate discuta pe margine acestora.
Astfel, prin  feedbackul oferit de colegi se consolidează anumite cunoștinţe și se
valorizează produsul obţinut ȋn grup.
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- Activitatea dirijată de citire – gândire: presupune fragmentarea unui text astfel ȋncât
elevii  pot face predicţii despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor.Există și  alte
metode din sfera celor activ- participative aplicabile, cum ar fi: interviul ȋn trei etape,
predicţiile ȋn perechi, unul stă și trei circulă, linia valorilor, masa rotundă; dar nu trebuie
neglijate  nici  activităţile de terapie educaţională: terapia ocupaţională, meloterapia,
dezvoltarea autonomiei  personale, ludoterapia. Gherguț precizeză faptul că: există o
multitudine de tehnici și metode care favorizează  ȋnvăţarea  prin  interacţiunea  cu  ceilalţi
colegi,  iar aceste  metode  pot  fi  selectate- reformulate-  ȋmbogătite cu alte variante,  ȋn
funcţie de tipul disciplinei, de   vârsta și nivelul de dezvoltare   al   elevului.   Nu
trebuie   neglijată   nici   utilitatea   mijloacelor   și   materialelor  didactice variate și
personalizate.

Scopul   ultim   al   acestor   metode   și   activități   este   formarea   deprinderilor   de   viaţă
cotidiană,  dezvoltarea   capacităţilor   și   aptitudinilor   pentru   muncă,   precum   și   educarea
abilităţilor  pentru petrecerea timpului liber.
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O PERSPECTIVĂ ASUPRA METODELOR INTERACTIVE DE PREDARE

Grapă Adelina-Roxana
Colegiul Național Economic ”Andrei Bârseanu”

Brașov

Rezumat: Evoluția educației are un trend asemănător evoluției subiectului său, subiect care acum
este un interlocutor atent, în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare, elevul devenind  un
participant activ în cadrul propriei sale formări. Scopul educatului nu mai este acela de a obține un
calificativ, ci o competență, rolul educatorului fiind în special acela de a-i accentua  finalitatea
actului de  predare-învățare-evaluare  și anume  aplicabilitatea  cunoștințelor obținute. Rolul
educatorului nu se mai rezumă doar la acela de a preda materia folosind metode tradiționale, ci
trebuie să fie bine ancorat în universul educatului pentru a-l forma în mod constructiv atât pentru
acesta, cât și pentru societate în ansamblul său.

Dacă omul a evoluat de la neanderthal până la sapiens, didactica a evoluat de la cea tradițională 
la cea post-modernă sau curriculară, în care accentul nu mai cade pe proces ci pe subiectul 
educației. Acest  subiect  al  educației  nu  mai  constituie  de  mult  doar  un  receptor  pasiv  care  
colectează informații, acum informațiile sunt atent analizate fiind stocate doar cele care sunt 
filtrate de un foarte atent interlocutor, care analizează informația în timp real și transmite feed-
back în timpul actului de predare-învățare-evaluare. Accentul nu mai cade asupra transmiterii 
și acumulării de cunoștințe, ci asupra creării de competențe de a căror aplicabilitate elevul trebuie 
să fie sigur, în caz contrar întreg procesul este compromis, iar procesul trebuie să se reia.
Educatorul   nu   mai   este   o   sursă,   este   un   adevărat   instrument   care   trebuie   să   asigure
accesul  informației necesare evoluției educatului astfel încât produsul rezultat să fie în perfectă
concordanță atât cu cerințele pieței muncii dar și cu cerințele subiectului.
Elevul a constituit dintotdeauna sursa de inspirație pentru educator, dar acum elevul devine centrul
interesului, accentul mutându-se pe metode de învățare interactive, în conformitate cu
interesele  subiectului educației. Metodele interactive nu mai pun accent doar pe atingerea
obiectivelor de nivel  cognitiv, ci și atingerea obiectivelor de ordin socio-afectiv, în care se
subliniază comunicarea dar și  dialogarea interpersonală. Noul educator nu admonestează un elev
care discută în timpul orei cu alt elev, ci caută să înțeleagă motivul pentru care se întâmplă această
activitate în cel mai scurt timp,  astfel încât calitatea actului educațional să nu fie afectată pentru
nici un participant.
Programa  școlară  în  sine  oferă  numeroase  modalități  pe  care  le-ar  putea  folosi  educatorul
în  activitatea sa prin structurarea informațiilor transmise, dar și prin alegerea nivelului de
abstractizare  și generalizare a cunoștințelor. Desigur, calea cea mai ușoară este aceea de
transmitere a informației prin metode tradiționale cum ar fi expunerea orală, transformând elevul
în un recipient pasiv. Acest  lucru nu mai  este posibil pentru educatul de astăzi, care analizează
orice informație obținută și care nu aceeptă ca un dat cunoștințele; acum elevul trebuie ”prins” în
mrejele materiei, dar mai ales convins  de  aplicabilitatea  cunoștințelor  dobândite.  Metodele
interactive  creează  deprinderi, facilitând învățarea în un ritm propriu, competiția nu mai este atât
de importantă cum  este  cooperarea, se deschide astfel  drumul către lucrul în echipă pentru
formarea viitorului adult angajat pe piața muncii.
Elevul devine   un subiect   activ al propriei   formări,   ajutând  profesorul în   procesul de
predare-învățare-evaluare, reușind astfel  să eficientizeze întreg sistemul folosindu-și  înalta
creativitate de care dispune dar și dorința de a cerceta, specifică oricărui subiect al educației.
Este adevărat că există o cantitate mare de informații care ar trebui însușită în mod corect de către
subiecții educației, dar   aceasta   nu  mai  trebuie   să   se   focuseze   strict   pe  procese   mnezice,
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acum   prevalează   latura  formativ-educativă în care se stimulează gîndirea, creativitatea și
imaginația.
Un elev nu mai are ca și finalitate în urma actului de învățare un calificativ sau o notă, ci are
un  scop care trebuie să fie precis conturat la nivelul acestuia de către cei trei factori ce îl
modelează ca și viitor adult: ereditate, mediu și educație. Ereditatea și mediul sunt factori ce pot fi
atinși  de către  educator mai degrabă tangențial, dar se poate observa că în ceea ce privește
facilitarea procesului de predare-învățare-evaluare, conotația pragmatică prevalează. Elevul devine
interesat de ceea ce îl  ajută în viitor, nu doar obținerea unui factor motivațional - cu accent pe
managementul grupului -, acum este perioada în care prevalează un factor igienic, ori salariul ori
funcția, dar în general  contează ambele în proporții diferite în funcție de ceilalți doi factori
participanți în crearea viitorului adult.
Profesorul de astăzi este un actor foarte bun care trebuie să își cunoască perfect rolul, în care
la orice replică venită în mod interactiv din partea publicului de/educat să aibă o altă replică ce
nu doar va avea sens retoric ci mai ales va rezona la nivel cognitiv.
Educatul  de  astăzi  nu  mai  are  ca  reper  doar  lumea  proximă  cu  care  are  contact  direct,  ci
”worldwideweb”,  interesul acestuia se schimbă în  mod  constant  în  funcție de tendințe,  iar
un profesor care se dorește a fi educator, ține cont de acestea trebuind să îi ofere corect
informația necesară în momentul oportun venirii acesteia.
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METODE INTERACTIVE
PARADIGMA CONSTRUCTIVISMULUI

 
MACOVEI Carmen,  Școala Gimnazială Nr. 13 Brașov

MACOVEI Vasile, Colegiul Național  de Informatică „Gr. Moisil” Brașov

Motto: „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi
mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria
Montessori)

Rezumat:În istoria învățământului nu se cunoaşte nicio metodă care să fi rămas aceeaşi. De-a lungul 
timpului, fiecare metodă a suferit mai mult sau mai puţin transformări, atât sub aspectul formei cât şi 
sub cel al conţinutului, adaptându-se noilor orientări ale sistemelor de instruire. Prin caracterul ei 
dinamic, metodologia didactică a fost permanent deschisă cercetărilor, experimentelor, inovaţiei şi 
creaţiei. În toate timpurile, învăţământul a fost preocupat de elaborarea unor modalităţi mai bune de 
transmitere şi asimilare a valorilor culturii, a experienţelor umane celor mai înaintate. Transformările 
progresive prin care a trecut învăţământul au impus o evoluţie ascendentă. Au existat unele metode care 
nu au făcut faţă schimbării şi au fost abandonate, şi altele mai elaborate, care au fost supuse înnoirii, 
concomitent s- au constituit şi tehnici noi de instruire.  Pretutindeni se consideră că “… destinul unei 
reforme şcolare şi rezultatele ei efective nu sunt în funcţie doar de felurile care o animă şi nici doar de 
caracterul adecvat al noilor structuri administrative şi şcolare puse în serviciul acestor feluri. Gândirea 
constructivistă pare a fi la modă într-o epocă în care certitudinile şi adevărurile tradiţionale devin 
fragile şi discutabile.

Procesul de învăţământ este un sistem complex, rezultat al interdependenţei dintre predare, învăţare şi
evaluare,  cu  o  finalitate  bine  conturată  –  aceea  de  transpunere  în  practică  a  idealului  educaţional,
dezvoltarea integral-vocaţională a personalităţii. Calea principală prin care se realizează acest aspect este
perfecţionarea tehnologiei, respectiv a formelor, metodelor şi mijloacelor prin care se ajunge la rezultatul
scontat.
Tehnologia didactică include într-un tot unitar toate componentele procesului de învăţământ, insistând
asupra  interdependenţei  dintre  conţinut  şi  toate  celelalte  aspecte,  cum  ar  fi:  organizarea,  relaţiile
profesor-elevi,  metodele,  procedeele  folosite  etc.  Un loc important  în  cadrul  tehnologiei  didactice  îl
ocupă strategiile didactice. Prin strategie didactică înţelegem un ansamblu de metode şi procedee prin
care se realizează conlucrarea dintre profesori şi elevi în vederea predării, învăţării, dar şi evaluării unui
volum de informaţii, a formării unor priceperi şi deprinderi, a dezvoltării personalităţii umane.
Învăţământul modern pune un accent deosebit pe metodele interactive. Acestea presupun ca instruirea să
se  facă  activ,  elevii  devenind astfel  coparticipanţi  la  propria  lor  instruire  şi  educaţie.  Prin  folosirea
metodelor  interactive  în  demersul  didactic  sunt  satisfăcute  următoarele  cerinţe  psihopedagogice  ale
activizării:
-pregătirea psihologică pentru învăţare;
-prevenirea şi reducerea influenţelor negative ale diferitelor surse perturbatorii;
-asigurarea repertoriilor congruente;
-asigurarea unui limbaj comun între educator şi educat;
-utilizarea unor modalităţi eficiente de activizare.
Prin folosirea metodelor interactive este stimulată învăţarea şi dezvoltarea personală,
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favorizând  schimbul  de  idei,  de  experienţe  şi  cunoştinţe,  asigură  o  participare  activă,  promovează
interacţiunea, conducând la o învăţare activă cu rezultate evidente, contribuie la îmbunătăţirea calităţii
procesului instructiv-educativ, are un caracter activ-participativ, o reală valoare activ-formativă asupra
personalităţii elevilor. 
Pentru utilizarea eficientă a acestor metode, în practica didactică, este necesară cunoaşterea teoretică, o
minimă experienţă în utilizarea acestora şi integrarea corespunzătoare în proiectul didactic, în interrelaţie
cu  metodele  tradiţionale.  Acest  mod de predare  transformă elevul  într-un  actor,  participant  activ  în
procesul învăţării, pregătit să-şi însuşească cunoştinţele prin efort propriu, o angajare optimă a gândirii,
mobilizându-l în raport cu sarcinile de învăţare date, se identifică cu situaţia de învăţare în care este
antrenat, fiind parte activă a propriei transformări şi formări, generată de cunoaştere. 
Practica didactică bazată pe metode interactive presupune:
 interacţiuni verbale şi socio-afective nemijlocite între elevi, graţie cărora se dezvoltă competenţe
intelectuale şi sociale transferabile în diferite contexte formale sau informale;
 atitudine deschisă, activă, bazată pe iniţiativă personală;
 o învăţare în colaborare cu ceilalţi colegi;
 angajarea intensă a elevilor  în realizarea sarcinilor (chiar dacă în cazul unora dintre ei nu se
produce la primele experienţe de acest gen);
 responsabilitatea colectivă şi individuală;
 valorizarea schimburilor intelectuale şi verbale, mizând pe o logică a învăţării care ţine cont de
opiniile elevilor.
Demersurile didactice de acest tip conduc spre un progres cognitiv centrat pe descoperirea celuilalt, a
unei participări active şi interactive, la reflecţie comună în cadrul comunicării educaţionale din care face
parte.  Specific  metodelor  interactive  este  faptul  că  ele  promovează  interacţiunea  dintre  minţile
participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.
Metodele interactive:  creează deprinderi;  facilitează învăţarea în ritm propriu; - stimulează cooperarea,
nu competiţia;  sunt atractive;  pot fi abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de învăţare.
Oferim spre exemplificare una dintre cele mai cunoscute metode interactive : Constructivismul 
Constructivismul în învăţare şi predare 
A  construi  învăţarea  înseamnă  a  antrena,  deopotrivă  elementele  cognitive  interne,  cât  şi  elementele
contextuale.  Elevul  are  un  rol  central  în  învăţare,  el  formulează  întrebări,  răspunsuri,  argumentează  el
produce conflictele cognitive.
Paradigma constructivismului este aprofundată în ştiinţele neuronale, este ancorată în ştiinţele sociale, este
extinsă prin teoriile emoţionale ”Gândirea constructivistă pare a fi la modă într-o epocă în care certitudinile şi
adevărurile tradiţionale devin fragile şi discutabile. 
Teza centrală a  constructivismului  susţine că  oamenii  sunt  sisteme operaţionale închise,  autoreferenţiale,
autopoietice.  Realitatea exterioară ne este inaccesibilă  din punct  de vedere senzorial  şi  cognitiv.  Suntem
legaţi de mediul în care trăim doar structural, adică prelucrăm în sistemul nostru nervos impulsuri din mediu
în  funcţie  de  structura  proprie,  de  structurile  psihofizice,  cognitive  şi  emoţionale  formate  în  decursul
existenţei noastre istorice. 
Realitatea  astfel  creată  nu  este  o  reprezentare  sau  reproducere  a  realităţii  exterioare,  ci  o  construcţie
funcţională viabilă împărtăşită şi de ceilalţi care s-a dovedit utilă şi pe parcursul vieţii 
În  perspectiva  constructivismului,  învăţarea  este  văzută  în  următoarele  concepte  centrale:  percepţie  a
diferenţei; perturbare; observare de gradul doi; reframing; asociabilitate; deviere. 
Constructivismul  reprezintă  una  din  alternativele  metodologice  de  instruire  a  elevilor.  Pedagogia
constructivistă se constituie/reprezintă o altemativă mai ales la nivel metodologic, al practicii educaţionale. 
Punctul central prin care s-a ajuns la extinderea constructivismului în pedagogie îl reprezintă învăţarea, şi, ca
urmare, această paradigmă transdisciplinară a generat consecinţe şi soluţii aplicative şi în domeniul instruirii. 
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Modalităţile  de  aplicare  a  constructivismului  în  practica  instruinii  au  generat  extinderi  în  sistem:  pentru
întreaga activitate educaţională, pentru conceperea curriculumului şcolar şi extraşcolar şi pentru activitatea de
evaluare didactică 

Vorbind  despre  caracteristicile  învăţării  constructiviste,  în  literatura  de  specialitate  găsim  marcate
următoarele aspecte: 
Construită: Elevii nu sunt recipiente goale în care informaţia este turnată. Ei abordează situaţiile de învăţare
prin intermediul unor cunoştinţe şi idei deja formulate. Aceste cunoştinţe anterioare reprezintă materialul brut
Activă:  Elevul  este  persoana  care  îşi  creează  înţelegerea  proprie.  Profesorul  antrenează,  moderează,
sugerează, dar permite elevilor să şi experimenteze, să pună întrebări, să încerce lucruri care nu funcţionează.
Activităţile de învăţare solicită participarea deplină a studenţilor. O parte importantă a procesului de învăţare
este  reflecţia,  conversaţia  şi  activităţile  elevilor.  Elevii  sunt  ajutaţi  să-şi  stabilească  propriile  scopuri  şi
mijloace de evaluare.
Încercând să descriem perspectiva constructivistă în comparaţie cu cea tradiţională, de transmitere, subliniem
următoarele elemente definitorii pentru acest model: 
- constructivismul consideră învăţarea ca pe o construcţie proprie; 
- elevii învaţă prin implicare şi participare directă, interactivă, nu doar de la profesor; 
- elevii influenţează ei înşişi comportamentul şi dispoziţia profesorului; 
- lecţia este o punere în scenă, în care fiecare joacă câte un rol, în care elevii învaţă mult unii de la alţii; 
- se observă de multe ori, ceea ce se numeşte “efectul de fluture”: o exclamaţie o propoziţie care întrerupe
discuţia, modifică radical cursul acesteia, atmosfera şi modul de desfăşurare în continuare a activităţii  
-  profesorul nu este considerat expert şi organizator al proceselor de învăţare, ci este chiar parte a acestor
procese, parte a sistemului de instruire; 
- profesorul are el însusşi rol de cursant şi de observator; 
- ştiinţa profesorului este o ofertă, este una din resursele în obţinerea de cunoştinţe; 
-  profesorul  pune  elevul  în  centrul  unor  experienţe  de  învăţare  care  favorizează  gândirea,  acţiunea
independentă, participare activă la procesul de construire a cunoaşterii; 
- profesorul îşi poate stimula elevii să se îndoiască de lucrurile “indiscutabile”; 
- profesorul încurajează dezvoltarea gândirii transversale; 
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-  învăţarea este considerată o deschidere de noi posibilităţi”. Nu există doar o soluţie corectă ci mai multe
soluţii posibile şi temporare 
- scopul muncii de formare este stimularea curiozităţii; 
- sunt create situaţii stimulatoare care să genereze curiozitate şi motivaţie intrisnsecă; 
- calitatea “punerii în scenă” depinde de mai mulţi factori: momentul în care se desfăşoară cursul, condiţiile
ambientale, amenajarea spaţiului etc; 
- cursanţilor li se lasă timp pentru pauze de gândire şi de relaxare; 
-  tema  şi  materia  de  predare  nu  sunt  identice  cu  un  anumit  conţinut  al  învăţării.  Conţinuturile  sunt
constructele  elevilor:  ei  atribuie  unei  teme  o  semnificaţie.  Leagă  această  temă  cu  alte  conţinuturi  ale
memoriei; 
- în timpul orelor, profesorii au datoria de a pune la dispoziţia elevilor, contexte; 
-metodele şi principiile predării constructiviste sprijină învăţarea autonomă, activă, situaţională. 
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INVESTIŢIILE ŞI RAPORTUL
 RISC-RANDAMENT  

HANDARIC PETRONELA
COLEGIUL NAŢIONAL ECONOMIC “ANDREI BÂRSEANU” BRAŞOV, JUD. BRAŞOV

Rezumat: Indiferent de formă de investiții aleasă, nu scăpăm de asumarea unui risc, de aceea cred că
este important să încercăm diversificarea formelor în care ne investim economiile. Nu ar fi de neglijat
nici  asigurările de viață sau pilonul III de pensii.  Economiile au o evoluție ciclică,  și în ultimii  ani
provocările au fost din ce în ce mai diverse, inflația crește îngrijorător de mult, și ținerea banilor “la
saltea” nu este o decizie bună pentru banii nostril, nici măcar în valute convertibile.

Ne-am pus uneori întrebarea: “Ce facem cu banii economisiți?”, în cazul în care avem resurse financiare
economisite. Haideți să vedem cum putem alege, în funcție de raportul risc – randament. 
În perioada economiei totalitariste oamenii dețineau economii, deoarece nevoile lor nu erau pe deplin
satisfăcute,  din cauza penuriei  de pe piață bunurilor și serviciilor, Răspunsul la întrebare era simplu:
facem  un  CEC,  unde  economisim  pentru  o  mașină,  care  oricum se  livra  într-o  perioada  destul  de
îndepărtată. Conform graficului de mai jos, această formă de investiție are randamentul cel mai mic,
având  și  riscul  cel  mai  mic.  Dacă  punem  banii  într-un  depozit,  vom  primi  o  dobânda,  care  era
satisfăcătoare într-o perioada în care nu se știa de existența inflației.

Și  iată  că  a  venit  și  1989  cu  trecerea  de  la  economia
totalitarist-socialistă  la  cea  de  piață,  cu  o  perioada  de
tranziție, ce a părut interminabilă. Multe familii au rămas
cu banii economisiți pentru o mașină care nu a mai fost
livrată. Unii nu au știut ce să facă cu acei bani și au picat
în iluzia jocurilor piramidale de tipul schemei Ponzi. Alții

au închis cec-urile și au pus banii în depozite bancare, la bănci nou apărute în economie. Alții au deschis
afaceri, beneficiind de avantajul penuriei de bunuri și servicii de pe piață. Unii au cumpărat terenuri și
bunuri imobiliare. Alții au păstrat banii la saltea. Cine a câștigat?
Dacă ne uităm în graficul nostru, observăm că depozitele bancare au cel mai mic risc. Din păcate, un
sistem bancar necopt a dus la falimentarea unor bănci, cum ar fi Banca Dacia Felix, iar oamenii și-au
pierdut o parte din economii. O altă problemă, a celor care au ales acest mod de investire, a fost inflația
ridicată. Banii cu care puteau să își achiziționeze o mașină în 1990, nu mai valorau nimic câțiva ani mai
târziu.

Iată  cum  a  evoluat  rata  inflaţiei  în  perioada  1990-2017.  Epoca
inflaţiei galopante a luat sfârşit abia la jumătatea anilor 2000, când
rata inflaţiei a ajuns pentru prima dată după căderea comunismului
sub 10%. Cei care au investit în terenuri și imobiliare se află pe panta
noastră în zona cu risc și randament mediu. La începutul perioadei de

tranziție,  terenurile  agricole,  au  avut  randamente  descurajante.  În  plus,  trebuie  să  ținem cont  și  de
solvabilitatea investițiilor. Imobiliarele au cunoscut creșteri, dar și perioade de scăderi, mai ales la criza
din 2008. 
După cum se vede în graficul  alăturat,  ce reflectă  evoluția  prețului  unui apartament  cu 2 camere în
București în perioada 2000-2012, totuși prețul nu a revenit la valoarea de la începutul anului 2000. 
Aceste  investiții  au  fost considerate rentabile, până în acest an,
în care piața a început să stea  în  așteptare,  economiile
confruntându-se  cu  o nouă perioada inflaționistă.
În anul 1990 apare legea nr.  31  din  16  noiembrie  1990 privind
societățile  comerciale. Apar  multe  firme,  care  încearcă  să
rezolve  problema  lipsei de bunuri,  la  care oamenii  nu au avut
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acces. Apare în vocabularul tuturor denumirea de patron, astăzi ne place să îl numim antreprenor. În
raportul risc-randament apare la nivel mediu, dar evoluția unei firme depinde mult de situația economică,
politică, iar mai nou pandemică atât din interiorul, cât din exteriorul unei țări. Cred că cei care au investit
banii  economisiți  în perioada comunistă  în afaceri,  au fost  cei  câștigători.  E adevărat  că majoritatea
afacerilor dau faliment în primii ani, dar unele dintre ele rămân și se dezvoltă. Antreprenorii învață din
mers ce au de făcut, cum trebuie să își construiască și să conducă afacerea. Se vede în timp, evoluția de
la patronul de tarabă și chioșc, care era “neșlefuit”, uneori la limita legii la antreprenorul român de astăzi,
și trebuie să înțelegem că fiecare nou antreprenor,  duce la creșterea locurilor de muncă,  la creșterea
satisfacerii nevoilor consumatorilor, în final la prosperitate. 
Un etalon extrem de important al economiilor de piață, îl reprezintă bursă de valori. Spunem că este o
piață aproape perfectă, putem deveni proprietarii unei părți dintr-o societate comercială, mult mai ușor,
transparență pieței fiind foarte mare. Din păcate, încă nu avem destulă cultură financiară și sunt puțini
români dornici de astfel de investiții. Există societăți specializate, care pot face astfel de investiții, în
numele nostru. Randamentele pot fi satisfăcătoare, depășind dobânzile bancare. 
În ultimii ani se vorbește din ce în ce mai mult de investițiile în monedele virtuale. Eu le-aș încadra în

investiții speculative, extreme de volatile, cu risc foarte mare, dar care au
avut și randamente extrem de mari. Se observă evoluția ratei de schimb al
bitcoin-ului în raport cu dolarul american din ianuarie 2009.

Bibliografie:
1. https://laurentiumihai.ro/instrumente-financiare-risc-randament/
2. http://www.insse.ro/cms/ro/content/ipc-serii-de-date
3. https://www.researchgate.net/figure/Fig-nr-2-Rata-inflatiei-in-perioada-1990-2017-Sursa-Cf-
INS_fig1_325390537
4. https://basmeimobiliare.wordpress.com/2012/11/05/evolutia-preturilor-apartamentelor-in-lei-2000-
2012/
5.https://ro.wikipedia.org/wiki/Bitcoin#/media/Fi%C8%99ier:Bitcoin_usd_price.png
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Rezumat:Într-o lume în care totul se învârte în jurul banilor, ar trebui să învăţăm că banii trebuie să se
rotească în jurul nostru şi nu invers  Banul în sine nu are nici o valoare, el primeşte valoarea pe care
noi i-o dăm .Un buget personal nu este altceva decât un plan, o estimare legată de câți bani vei câștiga
și cât vei cheltui într-o anumită perioadă de timp. Un buget personal, cu sold 0, realizat cu ajutorul
programului Excel  ne ajută să fim economi şi fericiţi. Avem nevoie de bani, acest lucru este sigur, dar e
necesar să înţelegem profund relaţia noastră cu aceştia. Când înţelegem că scopul banilor este acela de
a ne oferi cele trei necesităţi fizice primare – alimentaţie sănătoasă şi corectă, o casă decentă sau un
apartament confortabil şi îmbrăcăminte în limita bunului simţ- atunci le impunem o limitare inteligentă
şi nu vor mai avea acea importanţă exagerată pe care o au atunci când sunt o necesitate psihologică.

În societatea actuală, aproape că nu mai există clasă de mijoc. Cei bogaţi sunt foarte bogaţi, iar cei
săraci şi mai săraci. Suntem egali  din naştere,  potrivit  unei vorbe din popor. Este drept că unii  ne
naştem bogati şi altii săraci. Dar am văzut oameni născuţi săraci şi deveniţi bogaţi şi oameni născuţi
bogaţi deveniţi săraci. Eu cred că educaţia financiară şi planificarea bugetului, are un impact în săracia şi
bogaţia oamenilor, în viaţa noastră. 
Educaţia financiară dezvoltă simţiri pe care oricine le are, dar prea puţini le valorifică. Oricine poate
economisi, oricine poate investi. Diferenţa între oamenii educaţi financiar şi cei needucaţi financiar este
perioada  de  timp  asupra  cărora  îşi  focalizează  invesţiile.  Cei  din  prima  categorie  îşi  direcţionează
energiile înspre investiţii  profitabile pe termen lung, pe când cei din a doua categorie  se gândesc la
viitorul apropiat şi la modalităţile urgente de a-şi spori veniturile. 
Unii dintre noi, sunt elevi, studenți, matematicieni, unii construiesc clădiri, alții le echipează, medicii ne
tratează. Avem specializări diferite, dar cu toții avem ceva în comun.
Suntem proprii manageri ai bugetului nostru. 
Educația financiară este o necesitate, chiar dacă alegi să utilizezi sau nu produse și servicii bancare. Dacă
cheltuiești tot ce câștigi, un buget personal te va ajuta să observi cum ai putea să reduci din cheltuieli sau
chiar să economisești. 
Tinerii  care cunosc de mici conceptele financiare au un comportament financiar responsabil și vor
avea un viitor mai stabil,  deci mai fericit.  Aceștia nu vor cheltui mai mult decât câștigă, nu vor lua
credite  pe care nu și le pot permite,  nu vor investi  fără să țină cont de riscuri.  Când vine vorba de
gestionarea  finanțelor  proprii,  cel  mai  important  lucru  de  care  trebuie  să  ținem  cont  și  principalul
instrument ce înglobează informațiile despre bani este bugetul personal. 
Pornind de la acesta, putem stabili dacă avem un comportament financiar inteligent, dacă este cazul să
îmbunătățim anumite aspecte sau să schimbăm obiceiurile dăunătoare. 
Ca şi tanăr, mereu am fost interesat cum să-mi stabilesc obiective financiare realiste și să realizez un plan
de acțiune, fiind conştient de faptul că banii se câștigă prin muncă și nu sunt o resursă inepuizabilă.
Mereu trebuie să urmărim veniturile comparativ cu cheltuielile, pentru a ne asigura că ne putem încadra
într-un buget .  De anul trecut,  mi-am trasat câteva repere,  un scop  şi  un vis financiar:  independenţa
financiară, chiar dacă momentan sunt doar elev. Siguranţa zilei de mâine a fost principala mea motivaţie
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şi  consider  ca  educarea  financiară, reprezintă  cheia  succesului, este  primul  pas  către
independenţa  financiară,  este o operaţiune pe care o desfăşurăm de-a lungul întregii vieţi, mai ales
atunci când dorim să reuşim în ceea ce ne-am propus. De fapt, întregul scop al educaţiei financiare este
de a înfiripa în simţuri control total asupra banilor. 
Eu obisnuiesc ca şi în aceste vremuri grele, să respir adânc şi să încerc să pun negru pe alb tot ce am
cheltuit şi tot ce am câstigat. Îmi dau seama că trăiesc un prezent intens, fără vreo grijă de viitor.
Viziunea asupra banilor trebuie îndreptată spre viitor. Nu ne ajută cu nimic să asteptăm ziua de salariu cu
sufletul la gură şi portofelul gol. Ceea ce ne-ar ajuta ar fi un plan de economisire, de eficientizare a
cheltuielilor, de creştere permanentă şi sustinută a veniturilor. 
Am creat un șablon Excel de buget elegant și accesibil,  orientat spre elevi, studenți, dar suficient de
flexibil pentru toți. Este proiectat să mă ajute pentru a avea un buget personal eficient dar şi să îi ajute pe
elevi şi studenți să își gestioneze taxele școlare lunare și semestriale, cheltuielile cu cărțile și de trai. 
Cheltuielile și veniturile totale sunt afișate într-un grafic, pentru analiză vizuală instantanee.
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