
Interdisciplinaritate în educația economică 

Rezumat 

 

Argument pentru interdisciplinaritate în educația economică: societatea, ca întreg, are nevoie de 

educație pentru a ști dacă „produsele sociale” sunt bune. Putem discuta despre o mulțime de 

nevoi sau de probleme la nivel social. Rezolvarea lor înseamnă elaborarea și implementarea de 

programe educaționale. În acest fel, un program de educație, aici fiind inclusă și educația 

economică,  indiferent de palierul pe care se află, poate fi considerat a fi un produs social. 

Evaluarea sa presupune că ”rezolvarea problemelor sociale” poate fi îmbunătățită (prin 

îmbunătățirea programului aflat în desfășurare, prin elaborarea unor programe mai bune, prin 

oprirea programului dacă este nesatisfăcător și înlocuirea cu alte programe mai bune). Educația 

este  un ”produs social?” Poate educația  să realizeze o legătură directă între cerințele de 

cunoaștere, competențe și valori din cadrul societății de azi? Programele de educație sunt bine 

orientate?  Răspunsul  poate pleca de la operaționalizarea conceptului bun public: reprezentarea 

școală- instituție a societății, ca furnizor public sau privat de educație, iar educația, ca bun public. 

Atributele acestuia sunt chiar diversele teorii existente: teoria clientului este văzută ca optimizarea 

cererii. În același timp, teoria economică explică acest concept ca pe un raport între optimizarea 

educației și costurile procesului educațional. O explicație sociologică se referă la răspunsul la 

cererea socială pentru educație, iar din punct de vedere al managementului,  educația, prin 

trăsătura calității, este văzută ca optimizarea organizării și procesul de educație. 

 

Structura lucrării:  

 

1. Abordarea economică a finalității educației cu accent pe cultura asigurării care are rol în 

producerea și păstrarea bunăstării individuale.  Sunt descrise și analizate în dinamică accesul pe 

piaţa muncii și menținerea pe piața muncii: calea de la bunăstare la dezvoltare personală prin 

educație pe tot parcursul vieții.  

 Accesul pe piaţa muncii și asigurarea veniturilor (politicile sociale, în general şi 

prezentarea mecanismelor de producere a bunăstării, în particular) au ocupat un loc special în 

analizele economice şi sociale de tip comparativ. Comparaţiile transnaţionale au rolul de a explica 

experienţe, tendinţe şi procese internaţionale. Analiza politicilor sociale nu se rezumă doar la o 

descriere comparată ci la ceea ce rezultă din compararea alternativelor, ca posibile combinaţii care 

pot fi luate ca elemente în fundamentarea unor sisteme de generare a bunăstării individuale prin 



mecanisme de asigurări sociale funcţionale. Din aceste analize se desprinde un fenomen 

(explicație: nivelul de educaţie scăzut este unul din principalii factori ai excluziunii pe piaţa 

muncii) caracterizat prin generalizarea lipsei veniturilor, prin diminuarea sau chiar pierderea 

capacității a oamenilor de a muncii, a lipsei înlocuirii veniturilor, ca plată a activității realizate, cu 

venituri de suport social. Astfel, se remarcă necesitatea unei acțiuni de presiune, a unui curent 

care să ducă treptat la cultura asigurării veniturilor. Pașii parcurși, prin educație, pentru obținerea 

bunăstării reprezintă cultura asigurării. În acest context, la un palier superior se urmărește 

menținerea pe piața muncii care face trecerea de la bunăstarea primară la dezvoltarea personală, 

prin educație pe tot parcursul vieții (explicație: nivel de educație ridicat și divers1 este unul din 

principalii factori de menținere pe piața muncii).  

 

2. Economia socială: cultura participării active- este un cadru în care sunt aduse în discuție și sunt 

dezvoltate elemente epistemologice noi, metodologii de analiză corelate și adaptate contextului 

românesc şi care pot contribui la promovarea soluţiilor privind dezvoltarea sectorului.  

Economia socială, deşi pare să fie un concept bine ancorat în realitate, descrie și 

analizează un fenomen economic și social relativ nou, demarat în urmă cu doar câteva decenii. În 

literatura de specialitate din România, conceptul economie socială, nu a avut privilegiul 

operaționalizării și analizării substanţiale, dilema conceptuală fiind, încă, subiect de cercetare 

științifică. Locul acestui domeniu pe piață, angajarea sa ca al trei-lea segment al economiei, sunt 

dimensiuni supuse analizelor. Mai mult a demonstra că economia socială are un fundament 

ontologic, epistemologic și metodologic, ceea ce nu este departe de realitate, reprezintă o 

încercare de promovare a sa către statutul de disciplină de studiu sau, chiar, ramură a unei științe 

sociale (?). 

Astfel, ca element de noutate, studiile incluse și prezentate pun în evidenţă o parte din 

caracteristicile economiei sociale în România. Sunt prezente explicaţiile conceptuale în ceea ce 

priveşte economia socială (explicație: există activități economice care joacă un rol important în 

procesul de incluziune socială al grupurilor vulnerabile), precum şi trăsăturile definitorii ale 

organizaţiilor care activează în domeniu și care dau specificul acestui sector. Acestea oferă o 

imagine de ansamblu, iar printr-o abordare normativă şi integrată, economia socială apare 

dezvoltată cu scopul de a crea un spaţiu echilibrat, alternativ economic şi social pentru grupurile 

dezavantajate şi excluse social. Soluția pentru atingerea echilibrului dintre cererea și oferta de 

                                                
1 în asociere cu un sistem de competențe dobândite pe tot parcursul vieții, care fac individul capabil să răspundă 

dezideratelor societății și pieței muncii actuale (antreprenoriat și dezvoltare comunitară, pe de o parte și 

comunități cu grupuri de muncă multi și interculturale, pe de altă parte).  



economie socială2 derivă din forme inovative de finanțare a activităților din cadrul acestui sector 

și din semnificația valorii adaugate a întreprinderilor sociale și a investițiilor la nivel social. In 

acest context cercetarea și identificarea unei formule universale, cu aplicabilitate largă tuturor 

organizațiilor de economie socială ar însemna găsirea echilibrului perfect între cererea și oferta de 

economie socială, ceea ce ar fi la mare distanță de realitatea economică și de cea socială.   

Economia socială este un sistem ce se construiește în timp, care presupune cunoaștere și, 

mai ales, resurse umane capabile să asimileze cunoaștere și să o aplice, prin mecanisme 

rezidualiste,  persoanelor care desfașoară activități economice în acest sistem. Mai mult există o 

corelare între activitățile de economie socială din sectorul neguvernamental cu nivelul de 

dezvoltare al comunității.    

 

3. Finanțarea programelor și absorbția de fonduri3 sunt mecanisme de suport pentru incluziune 

socială și inserție profesională  și au ca numitor comun cunoașterea. Astfel, investiția în resursele umane la 

nivelul comunităților devine un imperativ.  Este direcția de  dezvoltare a unor programe 

educaționale (proiectarea lor) care să includă studierea Economiei sociale și Antrprenoriatul 

socio-educațional. Se poate considera că, astfel, se formează specialiștii la nivelul comunității. 

Aceștia contribuie activ la creșterea adaptabilității atât în ceea ce privește forța de muncă cât și a 

organizațiilor (creșterea accesului la piața muncii, contribuie la prevenirea șomajului și prelungirea 

vieții active, la participarea, pe piața muncii, a femeilor și a migranților, creșterea incluziunii 

sociale a persoanelor dezavantajate, diminuarea discriminării pe piața muncii).    

În România programele operaționale, cu finanțare FSE, au luat în considerare 

complexitatea aspectelor economice și sociale. Astfel și-au îndreptat obiectivele spre cerințele 

pieței muncii prin asigurarea suportului financiar al proiector educaționale (de formare 

profesională și, inclusiv, formare universitară pregătire doctorală). În paralel, prin sprijinul 

financiar FSE s-a asigurat mecanismul de adaptare a forței de muncă la condițiile economice 

înschimbare, crescând participarea pe piața muncii și modernizarea substanțială a administrației 

publice.  

                                                
2 Cererea, în strânsă legătură cu inserția profesională, este dată de nevoia populației/ grupurilor specifice de a 

beneficia de activitățile care se desfășoară în cadrul economiei sociale. Oferta (ONG, ateliere protejate, 

cooperative, organizații mutuale- consum, mestesuguri, agricultura, transport, de ajutor reciproc) e prezentată din 

perspectiva reprezentanților entităților de economie socială, cu centrare pe inserția profesională, bunuri și servicii 

ce vin din partea organizațiilor din cadrul acestui sector. 

 
3 distincție între ajutor internațional oferit țărilor  ”în situație de stres economic și social” și politică specifică de 

convergență în spațiul european în care fondurile speciale sunt alocate statelor sau regiunilor pentru a pune în 

practică o decizie comună. 



Prin măsurile diverse implementate în cadrul proiectelor finanțate din FSE s-a înregistrat 

suportul formării și achiziției calificărilor manageriale. Simultan s-a încurajat responsabilitatea 

corporativă în stimularea angajaților, conștientizarea angajatorilor și a angajaților asupra necesității 

formării profesionale continue. S-a urmărit îmbunătățirea calității serviciilor de ocupare, 

dezvoltarea economiei sociale, îmbunătățirea aceesului și participarea pe piața muncii a grupurilor 

vulnerabile, promovarea egalității de șanse, îmbunătățirea și consolidarea funcționării sistemului 

de educație inițială și de formare continuă.  

 

4. Evaluarea programelor se referă la o arie metodologică apropiată dar, în acelaşi timp, 

distinctă4 de cercetarea sociologică. Deși utilizează multe dintre metodele cercetării sociologice 

evaluarea se realizează pe baza unui aparat teoretic specific și se plasează într-un context al 

strategiilor și politicilor  de intervenție atât spațio- temporal şi organizaţional bine definit.  

 În această parte a lucrării am prezentat principalele contribuţii în funcţie de două direcţii 

regăsite în planul rezultatelor cercetărilor publicate: a. elaborarea şi aplicarea de metodologii inovative în 

cercetarea domeniului şi în dezvoltarea cercetării de tip evaluativ (de exemplu: evaluarea a două programe 

de formare: un program destinat elevilor din învățământul primar și gimnazial, un program de 

studii masterale și evaluarea unei universități plecând de la o serie de indicatori de calitate). În 

plan metodologic (explicație: ceea ce stă la baza tuturor “contextelor de analiză”) este tendinţa de 

apreciere cantitativă sau calitativă a unui fenomen (persoană, lucru, idee, proiect sau program) 

relativ la un reper care poate fi implicit sau explicit. Această “apreciere” este exprimată, în cele din 

urmă, în evidenţe de ordin calitativ, ce sunt apoi comparate cu criterii stabilite iniţial; și b. valoarea 

evaluării ca întreg și aparatul conceptual al științei evaluării ca tendinţă de apreciere cantitativă sau 

calitativă a unui fenomen  relativ la un reper care poate fi implicit sau explicit (de exemplu: 

evaluarea programelor sociale și economice). 

                                                
4 Ca necesitate pentru evaluare poate fi menționat ansamblul specialiştilor, ce dețin competențe manageriale, de 

cercetare, de analiză a politicilor, care să permită stabilirea relaţiilor cu numeroşi iniţiatori de programe şi cu 

specialişti din diverse domenii. 

 


