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REZUMAT. În învăţământul profesional şi tehnic, cunoştinţele referitoare la progresul tehnicii şi tehnologiei, deţin 
o pondere însemnată în ansamblul cunoştinţelor transmise elevilor pe parcursul pregătirii pentru specializarea 
aleasă. Prin urmare, cunoaşterea evoluţiilor din tehnică şi tehnologie reprezintă temelia formării profesionale 
într-un anumit domeniu, condiţionând obţinerea performanţei şi succesului şcolar. Mai mult, această cunoaştere 
facilitează dezvoltarea creativităţii, atât de necesară inovatorilor şi inventatorilor, celor prin care progresul tehnic 
şi tehnologic va fi continuat şi amplificat. Iar dacă ulterior dobândirii de cunoştinţe, elevii au prilejul de a şi aplica 
ceea ce ştiu pentru a rezolva probleme/situaţii problematice, atunci se poate vorbi despre convergenţa 
activităţilor exracurriculare cu obiectivele generale ale formării profesionale. Una dintre modalităţile prin care pot 
fi implementate activităţi extracurriculare cu înalt potenţial formativ o reprezintă competiţiile/concursurile 
şcolare: alegerea inspirată a obiectivelor acestora, delimitarea ariei de cuprindere şi stabilirea unor criterii 
adecvate de evaluare sunt în măsură să asigure succesul scontat în faza de proiectare a activităţii.  Lucrarea 
prezintă rezultatele Concursului „Inventivitate şi CREativitate în Ştiinţă şi Tehnologie – CICREST” aflat la a doua 
ediţie şi organizat la Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova.   

Cuvinte cheie: creativitate, inventivitate, competiţie şcolară. 

ABSTRACT. In vocational and technical education, knowledge of technique and technology progress, have a 
significant weight throughout knowledge transmitted to students on the course of preparing for the chosen 
specialization. Therefore, knowledge and technical developments in technology is the training foundation in a 
particular field, conditioning performance achievement and school success. Moreover, this knowledge facilitates 
the development of creativity, so necessary of innovators and inventors, those that technical and technological 
progress will be continued and amplified. And if after the acquisition of knowledge, students have also the 
opportunity to apply what they know to solve problems/situations of concern, then we can talk about 
convergence exracurriculare activities with the overall objectives of training. One way that can be implemented 
extracurricular activities with a high formative potential is competitions/ contests school: inspired choice of their 
objectives, scope and delimitation establish appropriate criteria for evaluation are able to provide the expected 
success in the design phase of the work. This paper presents the results of the contest "Inventiveness and 
Creativity in Science and Technology – CICREST" now in its second edition and organized at the College "Stefan 
Odobleja" in Craiova. 

Keywords: creativity, innovation, school competition. 

1. INTRODUCERE 

În prezent, în învăţământul profesional şi tehnic 
din România se derulează un proces de reformă prin 
care este vizată atât componenta curriculară, sub 
toate aspectele sale cantitative şi calitative, cât şi 
componenta extracurriculară. 

Dacă pentru prima componentă, rezolvarea pro-
blemelor este ghidată de instituţiile abilitate (Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei, Centrul Naţional pentru Dezvoltarea 
Învăţământului Profesional şi Tehnic şi altele), 
pentru cea de-a doua componentă, procesul de 
reformă se derulează preponderent descentralizat: 
unităţile şcolare au suficientă libertate să proiecteze, 
să desfăşoare şi să evalueze activităţi extracurriculare 
educative la nivel local, naţional sau internaţional 

[1]. Din această perspectivă, devine evident faptul 
că, practic, domeniul activităţilor extracurriculare 
reprezintă un domeniu în care creativitatea profesorilor 
şi a elevilor se manifestă fără limite. Aceste activităţi 
sunt motivante prin ele însele şi prin rezultatele lor, 
ele reprezentând categoria de activităţi cele mai 
atractive pentru elevi. 

O precizare importantă trebuie subliniată în ceea 
ce priveşte învăţământul profesional şi tehnic: în 
acest domeniu, cunoştinţele referitoare la progresul 
tehnicii şi tehnologiei, deţin o pondere însemnată în 
ansamblul cunoştinţelor transmise elevilor pe parcursul 
pregătirii pentru specializarea aleasă. Prin urmare, 
cunoaşterea evoluţiilor din tehnică şi tehnologie re-
prezintă temelia formării profesionale într-un anumit 
domeniu, condiţionând obţinerea performanţei şi 
succesului şcolar. Mai mult, această cunoaştere faci-
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litează dezvoltarea creativităţii, atât de necesară 
inovatorilor şi inventatorilor, celor prin care progre-
sul tehnic şi tehnologic va fi continuat şi amplificat 
[4]. Iar dacă ulterior dobândirii de cunoştinţe, elevii 
au prilejul de a şi aplica ceea ce ştiu pentru a rezolva 
probleme, atunci se poate vorbi despre convergenţa 
activităţilor exracurriculare cu obiectivele generale 
ale formării profesionale. 

Una dintre modalităţile prin care pot fi imple-
mentate activităţi extracurriculare cu înalt potenţial 
formativ o reprezintă competiţiile/concursurile şcolare: 
alegerea inspirată a obiectivelor acestora, delimitarea 
ariei de cuprindere şi stabilirea unor criterii adecvate 
de evaluare sunt în măsură să asigure succesul 
scontat în faza de proiectare a activităţii.     

Date fiind aceste coordonate, pentru valorificarea 
potenţialului formativ şi educativ al componentei 
extracurriculare a învăţământului tehnic, este necesar 
să fie avute în vedere câteva direcţii, dintre care [2]: 

− competiţiile şcolare reprezintă o modalitate 
eficientă de dezvoltare atât a competenţelor tehnice 
(generale sau specializate), cât şi a competenţelor 
cheie necesare unui absolvent pentru inserţia rapidă 
pe piaţa muncii şi unui cetăţean responsabil şi 
proactiv; 

− competiţiile şcolare motivează intrinsec elevii 
şi-i determină să-şi dezvolte abilităţi şi atitudini 
specifice întrecerilor, abilităţi şi atitudini prin care se 
adaugă caracteristici pozitive profilului lor personal 
şi ocupaţional. 

2. ARGUMENTE ÎN FAVOAREA 
COMPETIŢIILOR ŞCOLARE 

Competiţia este un subiect controversat în şcoală, 
în sport, în mediul de afaceri, în general, în viaţă. Cu 
privire la acest subiect, există două concepţii care se 
„confruntă” nu numai în mediul şcolar [3]. Una 
dintre ele consideră că prin competiţie se realizează 
progresul, deoarece se încurajează dezvoltarea abili-
tăţilor. Cealaltă, este de părere că prin competiţie se 
hrănesc simţăminte negative (lăcomie şi invidie) faţă 
de cei care se dovedesc a fi mai buni.  

Indiferent de cele două concepţii, un singur lucru 
este cert: competiţia nu poate fi evitată. Întotdeauna 
oamenii se află în competiţie pentru ceva, fie că 
vizează un post nou creat în compania la care 
lucrează, fie că este vorba despre ultimul loc rămas 
liber în tren sau în autobuz. La scara vârstei elevilor 
de liceu, competiţia se manifestă specific şi în 
favoarea ei se pot formula mai multe argumente: 

2.1. Concurenţa este o forţă motrice: îi ajută pe 
elevi să depună eforturi pentru „mai bine” şi le 
creează un sentiment de entuziasm. Mai mult, 
concurenţa duce la succes. Să câştigi nu este totul. 

Chiar dacă ai pierdut, tot ai învăţat ceva. Ai învăţat 
din propriul eşec. În absenţa competiţiei, se 
instalează comoditatea şi automulţumirea. 

2.2. Concurenţa este necesară: datorită con-
curenţei, elevii realizează cât de mare trebuie să fie 
efortul lor de a învăţa/studia. Ei ajung să-şi cunoască, 
prin comparaţie cu ceilalţi, capacitatea de a învăţa. 
Datorită concurenţilor, ceilalţi elevi încearcă să fie 
măcar pe lângă ei. Acest lucru îi ajută să studieze 
mai mult. Prin urmare, concurenţa este necesară în 
procesul de învăţare. 

2.3. Concurenţa permite progresul. Oamenii 
uită de multe ori că „a concura” nu înseamnă 
întotdeauna „a te lupta” pentru a vedea cine este 
primul sau „cel mai bun”; aceasta ar trebui să includă, 
de asemenea, auto-concurenţă. Şi auto-concurenţa 
reprezintă o motivaţie, iar copiii şi adulţii deopotrivă, 
doresc să reuşească. Oferind posibilitatea de concurs, 
permiţi progresul. În viaţă, învăţăm din propriile 
greşeli, iar „a pierde” nu înseamnă neapărat „a 
greşi”. Concurenţa permite, de asemenea, elevilor 
să-şi identifice punctele forte şi punctele slabe, chiar 
dacă nu câştigă întotdeauna sau nu sunt primii. 

2.4. Concurenţa – cea mai bună tehnică în 
procesul de învăţare. Concurenţa poate genera 
interes şi entuziasm pentru teme sau sarcini care 
altfel, ar fi de interes scăzut pentru elevi. Abordările 
bazate pe întreceri între echipe pot fi deosebit de 
eficiente pentru a face instruirea mai plăcută şi mai 
angajantă, concurenţa între echipe poate creşte 
cooperarea în cadrul echipei, de vreme ce elevii îşi 
unesc eforturile pentru a atinge un obiectiv comun. 
Elevii lucrează mai bine atunci când au un termen 
limită şi un obiectiv. Ei doresc să câştige  trofee, 
panglici, medalii, clasamente, oportunităţi de afirmare 
publică sau premii în bani. Elevii câştigă experienţă 
atunci când performează şi sunt sub presiune, atunci 
când nu se află într-un mediu familiar sau când 
lucrează cu un instrument necunoscut. Această 
experienţă îi ajută să se adapteze în diferite condiţii. 
Competiţia formează capacităţi de lucru în echipă: 
lucrând împreună pentru a realiza ceva, înseamnă că 
la cele mai multe concursuri trebuie să lucrezi 
eficient cu alte persoane. Acest lucru îmbunătăţeşte 
abilităţile de comunicare şi de socializare prin care 
este întregită capacitatea de a înţelege şi de a lucra 
cu alte persoane. Concurenţa îi determină să 
îmbunătăţească; dacă pierd, doresc să fie mai buni ca 
să reuşească, iar când câştigă, doresc să fie mai buni 
pentru a fi siguri că-şi vor păstra locul.  Concurenţa 
înseamnă încercarea constantă şi permanentă de a fi 
mai bun, ceea ce nu se întâmplă în absenţa întrecerii. 

2.5. Concurenţa conduce la un proces de 
învăţare mai eficient. Prin concurenţă poţi învăţa 
mai bine. Concursurile pentru a fi cel mai bun îi fac 
pe copii să fie elevi mai buni, pentru că se străduiesc 
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mai mult. Atunci când profesorul afişează un 
clasament al primilor elevi sau rezultatele de la teste, 
îi stimulează pe elevii săi să fie cei mai buni în 
competiţie, să se străduiască mai mult.  

2.6. Concurenţa îi determină pe elevi să se 
străduiască mai mult: fără concurenţă, elevii nu se 
mai străduiesc să fie cei mai buni. Concurenţa există 
peste tot în lume şi ea trebuie să fie cunoscută de 
timpuriu, de copiii de vârstă şcolară. Concurenţa va 
da un sens muncii lor, pentru atingerea obiectivelor 
şi, în viitor, va reprezenta un beneficiu. 

2.7. Concurenţa conduce spre standarde 
ridicate: permite unei persoane să depună eforturi 
pentru a câştiga şi să facă lucruri pe care, altfel, nu 
ar fi fost în stare să le facă: astfel, datorită con-
curenţei va atinge standarde mai ridicate. Numărul 
şcolilor bune este limitat şi, la fel, numărul locurilor 
de muncă bine plătite, iar aceasta generează o con-
curenţă obiectivă pentru a obţine ceea ce îţi doreşti. 

3. PROGRESUL TEHNOLOGIC 
REFLECTAT ÎN CONCURSUL 
„INVENTIVITATE ŞI CREATIVITATE ÎN 
ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE – CICREST” 

Organizatorii Concursului „Inventivitate şi 
CREativitate în Ştiinţă şi Tehnologie – CICREST”, 
cadre didactice de specialitate de la Colegiul „Ştefan 
Odobleja” din Craiova, şi-au propus să transmită 
elevilor entuziasmul, inventivitatea şi dragostea 
dovedite de inventatori şi descoperitori celebri faţă 
de studiul disciplinelor din domeniul ştiinţelor şi 
tehnologiei [5]. Concursul este o alternativă mo-
dernă de organizare a unei competiţii şcolare la care 
accentul se pune pe progresul tehnologic, pe 
abordarea creativă a cunoştintelor ştiinţifice şi 
deprinderilor tehnice şi pe dezvoltarea creativităţii şi 
inventivităţii prin reconstituirea etapelor care au 
condus la invenţii tehnice şi ştiinţifice [4].  

Concursul „CICREST” se adresează elevilor din 
clasele a IX-a ... a XII-a, de la profilul tehnic, din 
liceele tehnologice şi colegiile tehnice din judeţul 
Dolj şi din alte judeţe din ţară, elevi cu aptitudini, 
înclinaţii şi interese deosebite pentru ştiinţe şi 
tehnologie. Ideea de proiectare şi organizare a  acestei 
competiţii interjudeţene a pornit de la un proiect 
educativ desfăşurat în parteneriat între două unităţi 
şcolare liceale din Craiova, anume Colegiul „Ştefan 
Odobleja” şi Liceul „Traian Vuia”, în perioada 
2011-2013, cu tema „Inventatori şi invenţiile lor”. În 
aceşti doi ani de derulare, numărul şi calitatea 
prezentărilor a crescut şi acelaşi lucru se poate 
afirma şi despre interesul elevilor faţă de domeniul 
istoriei invenţiilor şi al biografiei inventatorilor. În 

anul şcolar 2013-2014, proiectul s-a dezvoltat, atât 
din punct de vedere al partenerilor, cât şi din punct 
de vedere al rezultatelor, propunând elevilor ediţia I-
a a unui concurs cu patru secţiuni, la care aceştia să 
participe cu mai multe categorii de lucrări (eseuri, 
PPT-uri, pagini web, filme scurte/animaţii, postere). 
Pentru fiecare categorie de lucrări, proiectul include 
descriptori de evaluare necesari jurizării lucrărilor şi 
stabilirii clasamentului [6]. Prin acest salt calitativ, 
echipa de proiect a urmărit valorizarea progreselor 
tehnologice locale şi creşterea vizibilităţii preocu-
părilor pe care le au elevii în domeniul creativităţii şi 
inventivităţii ştiinţifice şi tehnologice. 

Obiectivele declarate, monitorizate şi evaluate ale 
concursului sunt: 

● investigarea domeniilor cunoaşterii umane (artă, 
tehnologie, ştiinţă etc.) pentru a percepe etapele 
procesului inovativ şi a valoriza importanţa in-
venţiilor pentru umanitate; 

● dezvoltarea capacităţii de a identifica probleme 
care ar putea fi soluţionate în viitor prin creativitate 
şi inventică; 

● formarea/exersarea capacităţii creative, pentru 
rezolvarea problemelor cu care se confruntă oamenii, a 
capacităţii de aplicare a noului şi a originalităţii în 
gândire; 

● valorizarea creativităţii elevilor; 
● integrarea ştiinţelor şi tehnologiei în activităţile 

cotidiene, pentru rezolvarea creativă a problemelor; 
● accesul deschis al membrilor comunităţii la 

rezultatele activităţilor creativ-inovative desfăşurate 
în şcoli;  

● promovarea imaginii instituţiilor partenere 
organizatoare şi participante la concurs. 

 

Secţiunile concursului „CICREST”sunt: 
1) Secţiunea inventivitate-creativitate (prezen-

tarea unor soluţii creative existente sau idei pentru 
diverse probleme specifice activităţii umane coti-
diene); 

2) Secţiunea „Mari inventatori ai lumii şi in-
venţiile lor” (prezentarea eurigramelor marilor in-
venţii, prezentarea marilor inventatori străini ai 
tuturor timpurilor); 

3) Secţiunea „Inventatori români” (prezentarea 
inventatorilor români/de origine română şi a inven-
ţiilor lor); 

4) Secţiunea „Eveniment” (prezentarea unor 
postere tematice, dedicate evenimentelor ştiinţifice 
mondiale şi locale; tema este specificată pentru 
fiecare ediţie; de exemplu, pentru ediţia I-a, în anul 
2014, tema a fost „Anul 2014 – Anul Internaţional al 
eficienţei energetice a locuinţelor” iar pentru ediţia a 
II-a, în anul 2015, tema propusă este „Anul 2015 – 
Anul Internaţional al luminii şi al tehnologiilor 
bazate pe lumină”). 
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Instituţiile partenere în acest proiect sunt: 
1) Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj; 
2) Asociaţia Generală a Inginerilor din România 

– Filiala Judeţeană Dolj; 
3) Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia 

Aman”; 
4) Liceul „Traian Vuia” Craiova; 
5) Organizaţia Non-Guvernamentală „EcoWorld 

2010” Craiova. 
Fiecare dintre aceste instituţii are roluri definite 

cu claritate în proiect  

4. REZULTATE OBŢINUTE 

Din punct de vedere cantitativ, în primul an de 
derulare, elevii au abordat inventatori şi invenţii din 
domeniul aeronauticii (Liceul „Traian Vuia”), 
domeniul ciberneticii (Colegiul „Ştefan Odobleja”) şi 
domeniul protecţiei mediului (ambele licee). 

În anul al doilea, numărul ariilor tematice s-a 
extins şi au fost abordate inveţii din domeniul do-
moticii, al tehnologiilor verzi, precum şi eurigramele 
marilor invenţii.  

În anul al treilea, participanţii s-au axat pe 
prezentarea unor invenţii/inventatori reprezentativi 
pentru judeţul fiecăruia sau pentru şcoala lor (unele 
şcoli participante poartă numele unor inventatori 
români). Mai mult, au existat prezentări ale unor 
lucrări/produse originale – dovezi ale creativităţii 
tehnice a elevilor. 

Din punct de vedere calitativ: 
● lucrările prezentate au fost originale, cu un 

grad ridicat de atractivitate prin tehnica folosită 
(animaţii, efecte sonore, tranziţii etc.); 

● lucrările înscrise în concurs au demonstrat că 
tematica secţiunilor a fost bine aleasă, aceasta 
reprezentând un domeniu agreat de elevi şi abordat 
cu plăcere de aceştia, un domeniu în care s-au 
manifestat cu entuziasm;  

 
Tabelul 1. Indicatori cantitativi ai proiectului CICREST 

Indicatori 2011-2012 2012-2013 
2013-2014 

CICREST, ediţia I 
2014-2015 

CICREST, ediţia a II-a 

a. Număr de secţiuni/participanţi la fiecare 
secţiune 

1 
19 

2 
12/17 

4 
17/10/17/6 

4 
(în derulare) 

b. Număr de unităţi şcolare 
participante/număr de judeţe reprezentate 

2 
1 

3 
1 

11 
7 

23 
9 

(înscrieri în derulare) 

c. Număr de arii tematice abordate 3 5 19 
20 

(înscrieri în derulare) 

d. Număr de instituţii partenere 3 4 5 6 
 

 
 

Fig. 1. Evoluţia indicatorilor cantitativi ai proiectului CICREST. 
 

Tabelul 2. Instituţii partenere în proiectul CICREST 

2011-2012 2012-2013 
2013-2014 

CICREST, ediţia I 
2014-2015 

CICREST, ediţia a II-a 

ISJ Dolj 
Colegiul „Şt.Odobleja” 
Liceul „Traian Vuia” 
 

ISJ Dolj 
AGIR – Filiala Dolj 
Colegiul „Şt.Odobleja” 
Liceul „Traian Vuia” 
 

ISJ Dolj 
AGIR – Filiala Dolj 
ONG „Eco World 2010” 
Colegiul „Şt.Odobleja” 
Liceul „Traian Vuia” 
 

ISJ Dolj 
AGIR – Filiala Dolj 
Biblioteca Judeţeană Dolj 
ONG „Eco World 2010” 
Colegiul „Şt.Odobleja” 
Liceul „Traian Vuia” 
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● unele dintre lucrări au evidenţiat preocupări 
practice inovative ale elevilor în anumite domenii 
studiate la clasă, preocupări care dovedesc interesul 
pentru cunoaştere şi, deopotrivă, competenţele de co-
municare prin care sunt promovate aceste preocupări;   

● concursul a permis punerea în valoare a com-
petenţelor ştiinţifice şi digitale ale elevilor: aceştia 
au desfăşurat o amplă activitate de documentare 
(probată prin informaţia valorificată şi prezentată 
sistematizat şi concis) prin care şi-au îmbogăţit fon-
dul de cunoştinţe şi şi-au clarificat unele probleme 
conexe tematicii concursului; produsele realizate 
pentru concurs dovedesc preocupare pentru TIC şi 
pentru dezvoltarea competenţelor caracteristice so-
cietăţii informatizate (efectele folosite au fost corelate 
cu informaţiile transmise şi pentru a marca importanţa 
lor pentru dezvoltarea tehnicii şi tehnologiei); 

● dincolo de aspectele competiţionale, concursul a 
constituit, prilejul unui fructuos schimb de expe-
rienţă şi tehnici specifice. 

5. DIRECŢII DE DEZVOLTARE 

Pentru ediţiile viitoare, organizatorii concursului 
CICREST şi-au propus creşterea numărului de elevi 
participanţi, a numărului de unităţi şcolare şi de 

judeţe implicate, astfel încât beneficiile primei ediţii 
să poată fi consolidate şi multiplicate pe o arie mai 
extinsă.  

De asemenea, vor fi atraşi şi alţi parteneri precum 
şi sponsori pentru a oferi premii atractive celor mai 
reuşite lucrări din concurs. 

Totodată, se are în vedere identificarea posibilită-
ţilor de a realiza un album digital al lucrărilor 
prezentate, astfel încât să fie asigurată diseminarea 
concursului şi în acelaşi timp, evidenţiate experien-
ţele pozitive. 
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