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1. Motivarea alegerii temei 
 

Activitatea de cercetare ştiinţifică din învăţământul liceal a căpatat amploare datorită 

apariţiei unei asociaţii din Ungaria – KUTDIÁK – care a fost înfiinţat în urmă cu 13 ani cu 

scopul de a promova această activitate. 

 Liceele din Transilvania, Serbia şi Slovacia au fost atraşi pentru a căpăta un caracter 

internaţional şi datorită indentităţii limbii de studiu.  

 Începând cu anul 2004, Grupul Şcolar de Construcţii “Kós Károly” participă activ în 

lucrările acestei conferinţe, obţinând rezultate foarte bune, bazată pe activitatea de cercetare 

ştiinţifică în domeniul protecţiei mediului. 

 Ca rezultat al acestei participări active am fost solicitaţi pentru organizarea celei de a IX-

a sesiune al acestei conferinţe în toamna anului 2010. 

 La aceasta conferinţă şcoala noastră a participat cu 16 lucrări în diferite secţiuni: biologie, 

etnografie, psihologie, literatură, protecţia mediului – hidrologie, istorie. 

 Desfăşurarea acestei conferinţe în şcoala pe care o conduc m-a motivat în alegerea acestei 

teme de cercetare al cărui rol este de a studia atitudinea elevilor, a profesorilor coordonatori şi a 

membrilor juriului (specialişti şi cadre didactice universitare) faţă de această latură a educaţiei 

nonformale. 

 
2. Rolul activităţii de cercetare în şcoală 
 

Activitatea de cercetare ştiinţifică este o formă esenţială a educaţiei nonformale din învăţământul 

liceal. Promovarea acestei activităţi este un obiectiv important pentru toate liceele indiferent că 

sunt licee teoretice, vocaţionale, tehnice, de servicii sau de protecţia mediului. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică din licee este o formă de conlucrare rodnică dintre 

profesori elevi, este voluntară, nu este renumerată , dar totuşi este desfăşurată cu plăcere de cei 

care sunt antrenaţi în această activitate. Pe lângă faptul că elevii concurează, rolul conferinţelor 

nu este concursul ci plăcerea de a creea pe baza unei cercetări ştiinţifice, de a avea rezultate ale 

muncii şi nu în ultimul rând de a prezenta aceste rezultate, îmbogăţirea cu noi informaţii şi 

experienţe, legarea de prietenii şi cunoştinţe. 
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Elevii care se antrenează într-o astfel de activitate în cursul anilor de liceu dobândesc 

experienţă şi îşi formează plăcerea de a desfăşura activitate de cercetare ştiinţifică şi o continuă 

în anii de studenţie. 

Experienţa celor 10 ani de organizare a conferinţei TUDEK arată că unii dintre elevii 

cercetători din liceu au atins performanţe deosebite, devenind cercetători renumiţi în diferite 

domenii ale ştinţei. 

 
3. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice pentru elevii de liceu „TUDEK” 

3. 1. Scurt istoric  
 

În anul 1996 prof.dr. Csermely Péter a înfiinţat în Ungaria asociaţia KUTDIÁK cu scopul 

de a motiva cercetarea ştiinţifică a elevilor de liceu. Începând din anul 2000 această asociaţie 

organizează în fiecare an Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a elevilor de Liceu – 

TUDOK. Începând cu anul 2002 această conferinţă a fost organizată şi în ţările vecine: România, 

Slovacia şi Serbia.  

Elevii premiaţi la aceste conferinţe regionale participă anual la Conferinţa Internaţională 

de Comunicări Ştiinţifice organizat în fiecare an de alt liceu renumit din Ungaria. 

Prima conferinţa TUDEK (Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája) în anul 2002 

a fost organizat de Liceul “Bolyai” din Târgu Mureş, iar în anii următori în diferite licee din 

Transilvania: 

2003 – Liceul “Bethlen Gábor” din Aiud 

2004 – Liceul “Baróti Szabó Dávid” din Baraolt 

2005 – Liceul Teoretic “Salamon Ernő” din Gheorgheni 

2006 – Liceul “Mikes Kelemen” din Sfântu Gheorghe 

2007 – Liceul “Bolyai” din Târgu Mureş  

2008 – Liceul Unitarian “János Zsigmond”din Cluj Napoca 

2009 – Liceele “Bethlen Gábor” din Aiud şi “Jósika Miklós” din Turda 

În anul 2010 – Grupul Şcolar de Construcţii “Kós Károly” din Miercurea Ciuc şi-a asumat rolul 

de organizator al acestei conferinţe deoarece începând din anul 2004 am fost prezenţi la fiecare 

conferinţă obţinând rezultate tot mai bune. 

 Anul 2004 – în secţiunea protecţia mediului am obţinut premiul III şi am fost promovaţi 

la faza internaţională organizat la Pécs, în Ungaria. 
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 În anul 2007 – la fel în secţiunea protecţia mediului am obţinut locul II şi III., astfel 

ambele lucrări fiind propuşi pentru faza internaţională organizat la Pannonhalma din Ungaria. 

 În anul 2008 la conferinţa TUDEK organizat la Cluj Napoca, tot în secţiunea protecţia 

mediului am obţinut locul I, iar faza internaţională organizat la Gödöllő în Ungaria tot locul I. 

 În anul 2009, la Liceul “Bethlen Gábor” din Aiud ne-am prezentat cu două lucrări dintre 

care una a obţinut locul II fiind promovat la faza internaţională de la Sárospatak, Ungaria. 

După aceste participări şi rezultate am fost solicitaţi de conducerea asociaţiei KUTDIÁK pentru 

organizarea Conferinţei regionale din toamna anului 2010 la Miercurea Ciuc, faza internațională 

fiind organizată la Sarospatak, Ungaria. 

         În anul 2011 la conferinţa TUDEK organizat la Cluj Napoca, tot în secţiunea sociologie am 

obţinut locul II, faza internaţională a fost organizat la Budapesta. 

         În anul 2012 la conferinţa TUDEK organizat la Timișoara, în secţiunea protecţia mediului 

am obţinut locul I și III, iar faza internaţională organizat la Tatabanya în Ungaria mențiune. 

3.2. Metodologie  
 
La conferinţa TUDEK pot participa elevii din liceele cu predare în limba maghiară, inclusiv cei 

care au absolvit anul şcolar precedent. 

 Conferinţa este compusă din două faze: 

-    evaluarea lucrării ştiinţifice pe baza unui punctaj şi prezentarea lucrării în faţa 

unui juriu de specialitate şi a celor interesaţi. 

 Regulile concursului sunt: 

- o lucrare poate avea cel mult doi autori susţinuţi sau nu de un mentor şi un 

profesor coordonator; 

- un elev se poate prezenta cu o singură lucrare; 

- nu pot fi prezentate în concurs lucrări care au fost prezentate la conferinţe 

anterioare; 

- lucrarea prezentată să corespundă cerinţelor ştiinţifice actuale; 

- lucrarea trebuie să conţină parte de cercetare proprie, să aibă caracter original, 

să conţină experimente, observaţii şi concluzii. 

Tematica lucrărilor nu este restricţionată, dar nu poate fi o lucrare artistică sau cu caracter 

neştiinţific. 
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3.3. Organizare  
 
Conferinţa TUDEK este organizată anual de un alt liceu din Transilvania care îşi asumă voluntar 

acest rol. 

 Este o Conferinţă recunoscută şi finanţată de MECTS şi trecut în Calendarul Naţional al 

Sesiunilor de Referate şi Comunicări pentru Elevi. 

 În anul 2010 această conferinţă a avut loc la Grupul Şcolar de Construcţii “Kós Károly” 

din Miercurea Ciuc în data de 26 – 28 noiembrie. 

Secţiunile sesiunii se stabilesc de către organizator, pe baza rezumatelor lucrărilor ştiinţifice 

trimise de către autori. 

Astfel la conferinţa din noiembrie 2010 s-au înscris 195 elevi cu 122 lucrări care au fost grupate 

în 11 secţiuni: 

- biologie I (vegetală, animală) 

- biologie II (umană) 

- chimie – biochimie 

- protecţia mediului – hidrologie 

- etnografie 

- literatură – lingvistică 

- istorie 

- istorie locală 

- discipline socio – umane I (psihologie) 

- discipline socio – umane II (sociologie, filozofie, economie) 

- matematică, fizică, informatică, astronomie 

Fiecare secţiune are propriul juriu alcătuit din 3 – 4 membrii. Preşedintele juriului este cadru 

didactic universitar de specialitate ceilalţi membrii pot fi specialişti, cadre universitare sau 

profesori de specialitate cu gradul didactic I. 

3.4. Desfăşurare  
 

Elevii care doresc să participe la sesiunea de comunicări ştiinţifice trimit la adresa şcolii 

organizatoare lucrările şi un rezumat al acestora. 
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 Lucrările trebuie redactate conform cerinţelor şi nu pot depăşi 10 pagini. Lucrările trebuie 

trimise şi în format electronic împreună cu care se completează şi o cerere de participare, acesta 

reprezentând prima fază a concursului. 

 În a doua fază elevii îşi prezintă lucrările în secţiunile în care s-au înscris. Susţinerea 

durează maxim 10 minute după care membrii juriului şi auditoriul pune întrebări pentru 

clarificarea diferitelor aspecte ale prezentării. Prezentarea şi răspunsurile date la întrebări sunt 

punctate de fiecare membru al juriului. 

 Lucrările secţiunilor se desfăşoară paralel şi auditoriul are posibilitatea de a trece de la o 

secţiune la alta între două prezentări. 

 Fiecare secţiune este condus de un profesor responsabil din şcoala organizatoare ajutat de 

un elev responsabil cu tehnica folosită, deoarece prezentările se fac în power – point. 

 După încheierea lucrărilor în cadrul secţiunilor sunt organizate mai multe programe 

dintre care participanţii pot opta: vizite la muzee, vizionări de spectacole, vizită în oraş pentru 

cunoaşterea atracţiilor turistice şi a vestigiilor istorice. În final are loc premierea lucrărilor în 

cadru festiv. 

3.5. Evaluare şi premiere 
 

Specificul conferinţei TUDEK este faptul că se realizează în formă de concurs. Evaluarea 

lucrărilor şi a prezentărilor se realizează de către membrii juriului pe baza unui punctaj conţinut 

de cadrul care asigură desfăşurarea sesiunii: 

I. Prezentare şi dezbatere 

- idea de bază a lucrării, şi originalitatea lucrării – 30 puncte 

- argumentare, nivelul prezentării – 20 puncte 

- structura prezentării – 20 puncte 

- răspunsuri oferite în dezbatere – 15 puncte 

- stil, exprimare, aspect – 10 puncte 

- puncte suplimentare (acordate pe baza hotărârii juriului) – 5 puncte 

II. Punctajul lucrării 

- structura lucrării, folosirea corectă a referinţelor – 10 puncte 

- construcţia logică, caracterul ştiinţific şi originalitatea lucrării – 10 puncte 

- exigenţa exprimării şi a aspectului lucrării – 5 puncte 
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          Total punctaj – 125 puncte 

Pe baza punctelor obţinute se acordă premiile I, II, şi III în fiecare secţiune şi pot fi acordate 

premii speciale şi menţiuni de către sponsori şi alte organizaţii. Unele universităţi acordă atenţie 

deosebită acestei conferinţe asigurând locuri fără taxă la unele facultăţi pentru elevii premiaţi. 

 25% dintre lucrările prezentate din fiecare secţiune sunt promovaţi la faza internaţională a 

concursului organizat în Ungaria unde participă şi elevi premiaţi la celelalte conferinţe regionale 

din Serbia, Slovacia şi Ungaria. 

 

4. Investigaţia 
4.1. Universul investigaţiei 
 

Investigaţia s-a realizat în cadrul participanţilor la conferinţă: elevii, profesori coordonatori 

de lucrări specialişti, cadre didactice universitare şi cadre didactice care au format juriul pentru 

evaluarea lucrărilor şi a prezentărilor. 

 

4.2. Stabilirea eşantionului 
 

Numărul total al elevilor chestionaţi a fost de 195 (autori ai celor 122 lucrări prezentate), şi 

s-au realizat interviuri cu 42 profesori coordonatori şi 39 membrii ai juriului. Chestionarele şi 

ghidurile de interviu au fost comunicate prin reţeaua internet şi răspunsurile au revenit tot pe 

această cale încadrându-se în tipul chestionarului şi interviului la distanţă. 

      Numărul persoanelor care au răspuns a constituit un eşantion considerabil pentru cercetarea 

efectuată, astfel: 52 elevi (26,66 %),  11 profesori coordonatori (26,19 %) şi 11 membrii ai 

juriului (28,20 %).  

 

4.3. Obiectivele investigaţiei 
 

1.  Studierea motivaţiei elevilor de a participa la conferinţe şi sesiuni de comunicări 

ştiinţifice. 

2.  Identificarea motivaţiei cadrelor didactice de a coordona activitatea de cercetare a elevilor 

şi de participare la sesiunile de comunicări ştiinţifice. 

3.  Studierea opiniilor membrilor juriului privind rolul conferinţelor şi sesiunilor de 

comunicări ştiinţifice. 
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4.  Formularea concluziilor şi pe baza acestora elaborarea de propuneri privind creşterea 

rolului conferinţelor şi sesiunilor de comunicări ştiinţifice în educaţia nonformală. 

 

4.4. Ipoteze 
 

1.  Elevii sunt atraşi de activitatea de cercetare ştiinţifică şi participă voluntar. 

2. Cadrele didactice participă din dorinţa de a se autoperfecţiona şi de a obţine satisfacţii atât 

personale cât şi pentru elevi. 

3. Membrii juriului apreciază în mod pozitiv această activitate şi acordă importantă pentru 

faptul că această activitate începe încă din liceu. 

  

4.5. Concepte şi variabile utilizate 
• educaţie nonformală 

• sesiune de comunicări ştiinţifice 

• activitate de cercetare ştiinţifică la nivel de liceu 

• elev de liceu cercetător 

• profesor coordonator 

• juriu 

• motivaţia cercetării 

• rolul conferinţelor în educaţia nonformală 

 

4.6. Metodologia utilizată 
Chestionar aplicat elevilor: Chestionarul are 3 părţi. În prima parte sunt întrebări legate de 

identitatea elevului, a doua parte conţine întrebări legate de activitatea de cercetare desfăşurată în 

liceul în care este elev, iar întrebările ultimei părţi se referă la rolul conferinţelor şi sesiunilor 

ştiinţifice la care a participat. 

 Interviurile aplicate se incadrează în tipul interviurile răspunsuri libere, care vizează doar 

un element (rolul conferinţelor), după numărul aplicărilor sunt interviuri unice, iar după numărul 

intervievaţilor sunt interviuri personale, iar după funcţia pe care o au în cadrul cercetări putem să 

le încadrăm în tipul interviurilor de explorare. 

 Aceste interviuri au fost aplicate profesorilor coordonatori şi membrilor juriului. 
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 a, Chestionarea elevilor participanţi la conferinţă 
 

1. Sexul 

    Prima întrebare s-a referit la sexul elevilor. Se poate observa că fetele au răspuns într-un 

număr mai mare, acest fapt este în concordanţă cu distribuţia participanţilor pe sexe, deoarece la 

conferinţă au participat 126 fete şi 69 băieţi. 

 
figura nr. 1 

      2. În ce clasă eşti elev? 

 
figura nr. 2 

 

Majoritatea participanţilor la conferinţă sunt elevi în clasele XI şi XII, ceea ce este explicabil 

prin faptul că la acest nivel elevii sunt mai antrenaţi în astfel de activităţi şi deja au mai multe 

cunoştinţe şi devin capabili pentru a elabora o lucrare ştiinţifică şi o prezentare power-point. 

Conferinţa derulându-se în luna noiembrie, elevii participă cu lucrările elaborate pe baza 
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cercetărilor din anul şcolar anterior, astfel este explicabil numărul mic al elevilor din clasele a 

IX-a şi a X-a. 

 

1. Ce părere ai despre activitatea de cercetare a elevilor? 

Sintetizând răspunsurile date de elevi putem enumera cele mai relevante răspunsuri: 

 o consideră foarte utilă, deoarece elevul va putea utiliza experienţa dobândită mai târziu 

şi prin activitatea de cercetare, îşi îmbogăţeşte cunoştinţele,    

 se antrenează cu plăcere în astfel de activităţi chiar datorită faptului că nu este 

obligatoriu,     

 se pot aprofunda în ştiinţa care le interesează cel mai mult, având posibilitatea de a avea 

acces la informaţii, de a dobândi experienţă, 

 este o posibilitate ca elevul să se ocupe cu teme interesante în afara orelor, 

 activitatea de cercetare a elevilor poate să contribuie la orientarea profesională,  

 îi apropie mai mult de disciplina preferată sau de domeniul de cercetare care îi 

interesează, 

 este o posibilitate de a-şi dezvolta capacitatea de comunicare şi creativitatea, 

 oferă posibilitatea lucrului pe teren şi a experimentării, care nu este întotdeauna posibil în 

cadrul orelor,  

 oferă bucuria succesului şi a muncii efectuate, 

 elevii o consideră foarte utilă şi sunt de părere că sistemul de învăţământ aproape că nu 

oferă posibilitatea acestei activităţi,  

 oferă posibilitatea de a cunoaşte dificultăţile şi frumuseţile activităţii de cercetare. 

         

     4. Care au fost motivele pentru care te-ai antrenat în activitatea de cercetare? 

    ( Se pot  alege mai multe opţiuni) 
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Care au fost motivele pentru care te-ai antrenat în 

activitatea de cercetare? 

20%

28%

25%

7%

14%
4% 2%

1. am dorit să lucrez ceva în plus

2. m-a interesat disciplina 

3. am considerat tema interesantă 

4. m-a antrenat profesorul 

5. pentru a-mi petrece timpul liber
în mod util 

6. din curiozitate 

7. altele:…………

 
figura nr. 3. 

 

        Motivele cu ponderile cele mai mari sunt: i-a interesat disciplina, au considerat tema 

interesantă, au dorit să lucreze ceva în plus şi pentru a-şi petrece timpul liber în mod util.  

Alte motive semnalate sunt: - m-a interesat cercetarea 

                                              - am dorit să efectuez o cercetare individuală 

                                              - mi-a plăcut totdeauna chimia şi biologia şi m-am gândit că mă pot 

ocupa cu aceste discipline şi în afara orelor. 

 

 

 

 5.  În afară de conferinţa TUDEK ai mai participat şi la alte conferinţe sau sesiuni  

        ştiinţifice? 
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figura nr. 4 

 

       Mai mult de jumătate a  elevilor care au răspuns nu a participat la alte conferinţe sau sesiuni 

de comunicări ştiinţifice. Totuşi un număr semnificativ de elevi au deja experienţă de participare 

la astfel de evenimente.  

   

 6. În afară de conferinţa  TUDEK  la ce alte conferinţe sau sesiuni ştiinţifice ai participat? 

 Răspunsurile date de cei care au participat la alte conferinţe sau sesiuni de comunicări 

ştiinţifice relevă puţine astfel de posibilităţi de participare: 

 Conferinţa Regională de Protecţia Mediului, Cluj Napoca 

 Simpozionul Internaţional de Chimie 

 Conferinţa Ştiinţifică Naţională  

 Conferinţe organizate pe nivel de şcoală 

 

7. De unde ai aflat informaţii despre conferinţa TUDEK sau alte conferinţe? 
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figura nr. 5 

  Marea majoritate a elevilor au aflat informaţii despre conferinţa TUDEK sau alte 

conferinţe de la profesori. Bineînţeles că în această activitate elevii sunt antrenaţi de către 

profesorii coordonatori care constituie mobilul activităţii de cercetare desfăţurate în cercurile de 

elevi. 

8. Din ce motive ai decis să participi la conferinţa TUDEK? (Se pot alege mai multe opţiuni) 

 

figura nr. 6 
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     Motivele cele mai des menţionate sunt:  

                     - pentru a  prezenta rezultatele activităţii mele de cercetare 

- să-mi evaluez aptitudinile 

- pentru a concura. 

         Un număr mai mic de elevi au participat din curiozitate iar unii au semnalat şi alte motive 

cum ar fi: îmi place să mă ocup cu ceea ce mă pasionează, îmi place biologia şi chimia. 

 

9. Ce dificultăţi ai întâmpinat în pregătirea şi în participarea la conferinţă?  

   Dificultăţile cele mai frecvent amintite sunt: 

            - lipsa încrederii în sine 

            - stresul de concurs 

            - a răspunde la întrebările juriului 

            - perfecţionarea prezentării 

            - studierea bibliografiei vaste legate de tema aleasă 

            - lipsa laboratoarelor şi a dotărilor din licee 

            - efectuarea lucrului pe teren 

- datorită programei de şcoală foarte aglomerată timpul care poate fi alocat 

activităţii de cercetare este redus 

            - lipsa specialiştilor care îşi asumă rolul de mentor 

            - găsirea unei teme adecvate de cercetare .  

 

10. Ce avantaje oferă pentru elevi participarea la conferinţe?  

      (Se pot alege mai multe opţiuni) 

Se observă că elevii sunt conştienţi de multiplele avantaje ale participării la conferinţe deoarece cei 

mai mulţi dintre ei au enumerat mai multe răspunsuri. Avantajele cele mai frecvent menţionate au 

fost: 

               - schimb de experienţă 

- creşterea încrederii în sine 

- dezvoltarea capacităţii de prezentare 

- posibilitate de a realiza noi relaţii interpersonale 
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   Alte răspunsuri menţionate au fost: dezvoltarea cunoştinţelor şi recreerea 

 

 
figura nr. 7 

 

11. După părerea ta care este rolul conferinţelor şi a sesiunilor de comunicări ştiinţifice în 

învăţământul liceal?  

     Părerile cele mai semnificative ale elevilor despre rolul conferinţelor şi a sesiunilor de 

comunicări ştiinţifice: 

    R.1. După părerea mea rolul conferinţelor în educaţie este de a explora cunoştinţele prin 

activitatea de cercetare. 

    R.2. Mă gândesc că rolul conferinţelor în învăţământul liceal este ca elevii să-şi lărgească 

orizontul cunoaşterii şi să studieze mai mult decât cerinţele obligatorii. 

    R.3. Elevii au posibilitatea să cunoască munca de cercetare a celorlalţi, să realizeze legături 

interpersonale şi acumulează experienţă în realizarea lucrărilor ştiinţifice şi a prezentărilor. 

     R.4. Perfecţionarea modului de prezentare şi formularea de răspunsuri la întrebări 

neaşteptate. 
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     R.5.  Există elevi care sunt dispuşi să consacre timp şi energie pentru a cerceta o anumită 

temă şi pregătirea pentru conferinţă este o motivaţie în această activitate. 

     R.6.  Prin participarea la conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice aprofundăm 

cunoştinţele într-un anumit domeniu. 

     R.7.  Schimbul de experienţă, cunoaşterea activităţii de cercetare a celorlalţi  

     R.8.  Elevii pot „evada” din constrângerile curriculumului şi pot învăţa şi descoperii lucruri 

noi de care nu au posibilitate în cadrul orelor de studiu. 

     R.9.  Activitatea de cercetare ajută la aprofundarea cunoştinţelor teoretice prin activităţi 

practice 

     R.10.  Motivează, dezvoltă. 

     R.11.  Schimb de experienţă, dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de prezentare, 

creşterea încrederii în sine, posibilitate de a realiza noi relaţii interpersonale. 

     R.12.  Importanţa conferinţelor este ca acei elevi care se interesează de un anumit domeniu 

au posibilitatea să se aprofundeze şi să cerceteze domeniul respectiv. În învăţământul liceal nu 

prea sunt posibilităţi de a efectua activitate de cercetare şi în multe cazuri lipseşte sprijinul 

profesorilor. 

     R.13.  Elevii au posibilitatea să trăiască sentimentul de bucurie a realizării unei lucrări care 

este rodul propriei activităţi de cercetare. 

     R.14.  Rolul conferinţelor este de a trezi interesul elevilor, de a-i face receptivi. 

     R.15.  După părerea mea conferinţele reprezintă o motivaţie importantă pentru elevi, ei 

acumulează experienţă în  activitatea de cercetare şi realizează câtă pregătire şi dăruire 

necesită această activitate. 

 

Din părerile elevilor despre conferinţele şi sesiunile de comunicări ştiinţifice în învăţământul 

liceal putem extrage cele mai semnificative roluri: 

 lărgirea orizontului cunoaşterii prin mai multă studiere decât cerinţele obligatorii, 

 explorarea cunoştinţelor prin activitatea de cercetare, 

 acumularea  experienţei în realizarea lucrărilor ştiinţifice şi a prezentărilor, 

 perfecţionarea modului de prezentare şi formularea de răspunsuri la întrebări neaşteptate, 

 este o motivaţie pentru activitatea de cercetare, 

 aprofundarea cunoştinţelor într-un anumit domeniu,  
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 posibilitatea cunoaşterii muncii de cercetare a celorlalţi, 

 schimb de experienţă, 

 elevii pot „evada” din constrângerile curriculumului, 

 ajută la aprofundarea cunoştinţelor teoretice prin activităţi practice, 

 dezvoltă capacitatea de comunicare şi de prezentare, 

 creşterea încrederii în sine, 

 posibilitate de a realiza noi relaţii interpersonale, 

 posibilitatea să trăiască sentimentul de bucurie a realizării unei lucrări care este rodul 

propriei activităţi de cercetare, 

 trezirea interesului elevilor, creşterea receptivităţii. 

 

12. Ce părere ai despre Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu 

(IX. TUDEK) organizată la Miercurea Ciuc?  

Concluzionând răspunsurile date de elevii care au răspuns, putem spune că Sesiunea 

Naţională de Comunicări Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu (IX. TUDEK) organizată la Miercurea 

Ciuc a fost un succes. Se dovedeşte că este o modalitate de educaţie nonformală foarte mult 

agreată de elevi, unde se simt bine, acumulează experienţă şi participă cu plăcere. În cele ce 

urmează redau câteva răspunsuri relevante: 

   R.1. Deoarece am mai participat şi în anii precedenţi la conferinţe TUDEK, pot să spun că a fost 

cea mai bine organizată conferinţă, s-a putut observa că organizatorii au fost atenţi la toate 

detaliile şi au depus o muncă serioasă. 

   R.2. A fost bine. S-a putut observa, că a existat o echipă serioasă care a conlucrat foarte bine. 

   R.3. Mie personal mi-a plăcut, am fost mulţumit cu toate aspectele. 

   R.4. Au fost asigurate condiţii corespunzătoare cu dotări adecvate. Cazarea şi masa a fost foarte 

bună cu ospitalitate pe măsură. 

   R.5. A fost o experienţă bună, am rămas cu multe informaţii şi amintiri plăcute. 

   R.6. Pentru mine a fost puţin stresant, pentru că am participat prima dată. În afară de acesta a 

fost interesant şi am învăţat multe. 

   R.7. M-am simţit foarte bine, a fost o organizare aproape perfectă. 

   R.8. După părerea mea totul a fost în ordine, registrarea, prezentările, dotarea şi conferinţa în 

totalitate. 
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   R.9. Conferinţa organizată la Miercurea Ciuc a fost cea dea doua conferinţă TUDEK la care am 

participat. După părerea mea a fost foarte bine organizată, mi-a plăcut în mod deosebit – în 

comparaţie cu conferinţa de anul trecut -  faptul că elevii liceului organizator au avut un rol mare 

în organizarea şi desfăşurarea conferinţei. 

   R.10. Am numai păreri pozitive despre conferinţa TUDEK organizată la Miercurea Ciuc. După 

părerea mea a fost organizat excelent. M-am simţit foarte bine. 

   R.11. Jos cu pălăria în faţa organizatorilor! A fost cea mai bună organizare dintre toate 

conferinţele la care am participat. Începând cu amabilitatea bucătăreselor, prin mâncărurile 

deliciose şi până la camerele curate şi frumoase, programele distractive toate au sugerat acest 

lucru. M-am întors acasă cu amintiri plăcute. Poate singura obiecţie ar fi întârzierea festivităţii de 

premiere, ceea ce nu a fost vina organizatorilor. Ceea ce m-a surprins în mod plăcut pe lângă 

precizitatea organizări,i a fost entusiasmul şi atenţia colegilor din Consiliul elevilor.Felicitări 

pentru organizatori!  

   R.12. Cazarea a fost foarte bună şi masa la fel. Organizarea s-a dovedit foarte precisă, s-a putut 

şti când ce urmează. Singura dezamăgire mi-a venit din partea juriului poate şi datorităi faptului 

că nu am fost premiat. În afara acestui fapt a fost o conferinţă foarte plăcută. Felicit organizatorii. 

   R.13. Bună organizare, atmosferă plăcută, lucrări de calitate. Sursa unei mici neplăceri a fost 

prezenţa   profesorilor coordonatori în sală, care prin întrebări adresate concurenţilor şi-au ajutat  

elevii.  

   R.14. M-am simţit foarte bine şi mi-a plăcut organizarea. Profesorii şi elevii organizatori au fost 

amabili şi au fost alături de concurenţi. Mi-au plăcut programele pentru timpul liber, îndeosebi 

vizita la universitate, unde am putut pune întrebări prezentatorului. A fost un juriu competent care 

a apreciat în mod obiectiv lucrările şi prezentările elevilor.  

   R.15. A fost cel mai bun concurs din viaţa mea de până acum. Mi-a plăcut totul, atât şcoala, cât 

şi conferinţa TUDEK în întregime. După părerea mea a fost foarte bine organizată, am legat 

multe cunoştinţe. Contrar tracului pe care l-am avut, m-am prezentat curajos şi cu multă încredere 

în sine în faţa juriului. Simt că conferinţa TUDEK m-a ajutat foarte mult, de aceea aştept cu 

nerăbdare următoarea conferinţă. 
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   b, Interviu cu profesorii coordonatori 
 

1. Aţi participat în calitate de profesor coordonator la Sesiunea Naţională de 

Comunicări Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu (IX. TUDEK) organizată la Miercurea Ciuc. 

Câtă experienţă aveţi în coordonarea activităţii ştiinţifice a elevilor în participarea la 

diferite conferinţe? 

R.1.1. De 16 ani funcţionează în liceul „Salamon Ernő” din Gheorgheni un cerc de cercetări 

ştiinţifice. Am participat la şapte concursuri TUDEK, am obţinut patru premii I., şi la cinci 

concursuri TUDOK, cu patru premii I, şi un premiu II. 

R.1.2. Particip la conferinţe în calitate de profesor coordonator de trei ani.  

R.1.3. A fost pentru prima dată când am avut elev la TUDEK. 

R.1.4. Am o experienţă de 5 ani în coordonarea activităţii ştiinţifice a elevilor. 

R.1.5. Am participat la prima conferinţă ştiinţifică a elevilor în 1999, după care anual ne-am 

prezentat la conferinţele organizate în ţară şi în Ungaria. Am organizat la Aiud conferinţele 

TUDEK din 2003 şi din 2009. Începând cu anul 2007 am organizat Conferinţele Ştiinţifice ale 

Elevilor pentru liceele din judeţul Alba. 

R.1.6. Coordonez activităţile ştiinţifice ale elevilor de 6 ani 

R.1.7. A fost prima oară când am coordonat lucrare ştiinţifică. 

R.1.8. Având o activitate pedagogică îndelungată, am o experienţă mare în coordonarea 

actvităţii ştiinţifice a elevilor, am participat de mai multe ori la conferinţe organizate atât la 

liceul la care predau, cât şi la alte conferinţe organizate pe plan local, sau în alte localităţi.  

R.1.9. Ca profesor coordonator de câţiva ani (circa 5) ajut elevii din clasele a XII.-a în 

elaborarea lucrării de examen,  specialitatea protectia mediului în vederea obţinerii calificării 

tehnician în  protectia mediului.  

R.1.10.   Am experienţă de zece ani.  

R.1.11. Am participat la conferinţă pentru prima dată în calitate de profesor coordonator. În 

timpul anilor de studenţie am participat la diferite conferinţe, astfel am putut utiliza experienţa 

proprie în pregătirea elevilor.  

Concluzii: La conferinţă au participat în calitate de profesori coordonatori atît cei care sunt la 

începutul carierei didactice cât şi cadre didactice cu experienţă. Sunt unii care participă pentru 
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prima dată la o conferinţă ştiinţifică cu elevii, dar mai mulţi profesori participă anual la astfel de 

evenimente. Este îmbucurător faptul că popularitatea conferinţei este în creştere. 

 

2.  Ce semnificaţie are această activitate pentru profesorul coordonator? 

R.2.1. Această activitate are rolul de a identifica elevii talentaţi, de a-i motiva şi a-i îndruma 

spre o carieră ştiinţifică. Înseamnă un efort deosebit din partea profesorului pentru o 

autoperfecţionare şi informare continuă şi sacrificarea poate în întregime al timpului  liber, 

pentru a se ocupa individual şi permanet de îndrumarea elevilor în cauză. 

R.2.2. Îmi place foarte mult această activitate, este interesant şi o sursă de bucurie pentru mine 

activitatea de cercetare cu elevii. Este activitatea care nu poate fi plătită fiindcă îmi place atît de 

mult. 

R.2.3. Îndrumarea elevului în alegerea temei, prelucrarea conţinutului, structurarea lucrării. 

R.2.4. Consider că este o formă foarte eficientă de lucru cu elevii interesaţi de ştiinţele sociale. 

Ca şi profesor implică o acticitate tutorială mai mult în care elevul este îndrumat, motivat, 

orientat în diferite etape.  

R.2.5. Profesorul coordonator propune sau acceptă tema de cercetare, dă indicaţii şi alege 

bibliografia, urmăreşte pas cu pas întocmirea lucrării, corectează greşelile, ajută la elaborarea 

prezentării power-point, se ocupă de obţinerea fondurilor necesare pentru deplasările pe care le 

implică această activitate. 

R.2.6. Satisfacţie.  

R.2.7. Am dobândit experienţe profesionale valoroase, a fost o plăcere să constat că mulţi colegi 

se preocupă de coordonarea şi organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică a elevilor. 

Totodată un astfel de concurs este şi o provocare şi pentru profesori. 

 R.2.8. Profesorul coordonator are posibilitatea de a deschide alte căi de activitate cu elevii, de 

a întării interesul elevilor pentru disciplina predată, de a atrage atenţia elevilor asupra unor 

activităţi ştiinţifice, de a iniţia elevii în activitatea de cercetare, de a prezenta elevilor modul de  

efectuare a unei  cercetări şi de a întocmi un referat. Aceste activităţi fac ca elevii să obţină alte 

informaţii din domeniul studiat, altele ca cele predate în clasă, astfel fiind mai atractive, mai 

interesante. Elevii sub indrumarea profesorului au posibilitatea de a descoperii singuri anumite 

fenome, de a observa anumite transformări, de a  trage concluzii, de a se obişnui cu metodele 

ştiinţifice de cercetare. 
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R.2.9. După părerea mea inseamnă în primul rând muncă suplimentară, dar şi satisfacţie dacă 

elevii sunt încântaţi de tema propusă, de munca de teren şi munca de cercetare în laborator. 

R.2.10. Inspiraţie, oferă posibilitatea de a formula idei noi. 

R.2.11. Înseamnă activitate suplimentară. Profesorul coordonator propune teme de cercetare şi 

bibliografie. Mai târziu trebuie să ajute la elaborarea lucrării, eventual să răspundă la 

întrebările ivite în timpul cercetării. Profesorul lucrează paralel cu elevii având ocazia să-şi 

utilizeze cuoştinţele anterioare şi chiar să le dezvolte. Activitatea de cercetare ştiinţifică este o 

provocare şi pentru profesor oferind experienţă şi satisfacţie. 

 

Concluzii: Profesorii coordonatori depun un efort deosebit pentru autoperfecţionare şi informare 

continuă şi îşi sacrifică timpul liber pentru a se ocupa individual şi permanet de îndrumarea 

elevilor. Cu toate acestea coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică este benefică şi pentru 

cadrele didactice care se implică într-o astfel de activitate, oferindu-le posibilitatea de a formula 

idei noi, de a dobândi experienţă şi a obţine satisfacţii.   

 

3.   Cum selectaţi temele de cercetare şi elevii cu care lucraţi? 

R.3.1. Selectarea elevilor are loc prin miniconcursuri, testări, şi urmărirea activităţii elevilor în 

cadrul orelor de biologie, cea ce priveşte capacităţile mintale şi creativitateea lor. Anual propun 

o listă de tematici de cercetare din care elevii pot alege după preferinţe, dar au fost cazuri, cînd 

elevii au fost cei care au venit cu diferite idei interesante privind temele de cercetare. Anual 

organizez sesiuni ştiinţifice la nivel de şcoală. Participăm şi la sesiunile ştiinţifice judeţene 

(Csürös István Emlékverseny) şi trimitem articole ştiinţifice la revista Természet Világa, toate 

acestea fiind posibilităţi de selectare. 

R.3.2. Efectuăm activitatea de cercetare după posibilităţile locale şi aleg elevii după diferite 

criterii. 

R.3.3 Aduc la cunoştinţa elevilor posibilitatea participării la o astfel de conferinţă. Propun teme 

şi accept teme propuse de către elevi. Împreună decidem ce şi cum se va studia. 

R.3.4. Elevii sunt cei care stabilesc aria largă – urmează o discuţie, consultarea unei bibliografii 

relevante şi apoi restrângem tema.  

R.3.5,. Profesorul coordonator trebuie să cunoască preocupările elevului şi poate propune teme 

în funcţie de acestea. Poate găsi teme legate de locul de unde provine elevul (rezervaţii naturale, 
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personalităţi născute în zona respectivă, muzee etc.) sau regiunea în care se găseşte şcoala 

respectivă. 

R.3.6. Aleg elevii pe bază de proiecte de lucrări ştiinţifice. 

R.3.7. Aleg elevii pe bază de prezentare voluntară, tema de cercetare o alegem împreună şi în 

funcţie de relevanţa temei dau şi indicaţii. 

R.3.8. Temele de cercetare sunt propuse de cele mai multe ori de mine, datorită faptului că 

profesorul coordonator cunoaşte cel mai bine posibilităţile de care dispune într-o cercetare. Nu 

sunt adeptul alegerii unor teme care nu se pot dezvolta la nivelul de înţelegere a elevilor sau 

necesită dotări de care nu dispune şcoala sau preluarea unor teme de cercetare de la alte 

instituţii, universităţi, laboratoare etc. Elevii cu care am lucrat, respectiv cu care lucrez la o 

activitate ştiinţifică se prezintă singuri, în funcţie de tema propusă pentru cercetare, în funcţie de 

domeniul lor de interes. În multe cazuri elevii sunt cei care vin cu anumite propuneri, cu tema pe 

care doresc să o cerceteze. După o analiză a propunerilor privind posibilităţile de care 

dispunem, tema rămâne sau nu pentru cercetare. Niciodată nu am încercat să impun unora să 

lucreze, să-i oblig să  participe la munca de cercetare. 

R.3.9. Temele alese oglindesc problemele legate de mediul înconjurător, în special poluarea şi 

starea apelor de suprafaţă  din zona Ciucului, precum şi sursele principale de poluare a râurilor 

şi lacurilor din bazinul Oltului superior. Elevii pentru această activitate îi aleg după activitatea 

la orele teoretice şi practice. 

R.3.10. Propun posibilitatea participării la conferinţe fără a oferi o temă concretă de cercetare. 

Elevii vin cu idei utile şi astfel totul este dat de la sine, nu trebuie făcut o alegere foarte mare 

pentru că nu se prezintă prea mulţi elevi.  

R.3.11. Mă străduiesc să motivez acei elevi pentru activitatea de cercetare care au calităţile 

necesare unei astfel de activităţi şi totodată au interes mai mare faţă de domeniul de cercetare. 

Sunt criterii importante ca elevii să aibă o personalitate responsabilă, să fie perseverenţi şi 

sârguincioşi .  

 

Concluzii: Am constatat o mare varietate de propunere a temelor de cercetare şi de alegere a 

elevilor cu care se lucrează. În general temele sunt propuse de profesori, dar sunt acceptate cu 

multă plăcere şi cele propuse de către elevi. La fel şi alegerea elevilor se efectuează pe bază de 

voluntariat, luând în considerare aptitudinile şi atitudinile lor. 



 

26 
 

 

4.  Care este motivaţia profesorilor  în coordonarea activităţii de cercetare a elevilor şi a 

participării la conferinţe? 

R.4.1. În general nu ştiu ce motivaţie au profesorii, dar eu fac această muncă, pentru că sunt 

convinsă că neajutarea talentelor, pierderea lor este cel mai mare păcat posibil faţă de semenii 

tăi. Concursurile sunt necesare pentru ca elevii să aibă experienţă de competenţă şi să verificăm 

calitatea muncii noastre. Sunt şi un bun schimb de experienţă. 

R.4.2. După opinia mea, motivaţia profesorilor este cercetarea realizată împreună cu elevii şi 

desigur şi succesul.  

R.4.3. Dezvoltarea cunoştinţelor elevilor. Preocuparea de altceva decât este cuprins în 

programa şcolară. 

R.4.4. E o formă de sprijin a elevilor talentaţi – ceea ce oferă satisfacţii profesionale cadrelor 

didactice. 

R.4.5. Motivaţie materială nu există, doar dorinţa de a-l determina pe elev să cerceteze, să 

descopere, să aprofundeze domenii care-i sunt familiare. Succesul elevului se răsfrânge şi 

asupra profesorului coordonator. Consider că această activitate îl determină şi pe profesor să 

asimileze noi cunoştinţe. Personal am învăţat foarte mult în aceşti ani, mai ales în domenii care 

altfel poate nu m-ar fi interesat. 

R.4.6. Motivaţiile sunt diverse, dar pentru mine este satisfacţia profesională şi dezvoltarea 

observabilă la elevii cu care lucrez. 

R.4.7. Curiozitatea, ca în toate activităţile de cercetare, dar şi dezvoltarea intelectuală şi 

profesională a elevilor.  

R.4.8. Profesorul este motivat de ambiţia de a face şi altceva, nu numai de a preda la clasă, să 

lucreze cu elevii în grupuri mai mici sau individual, de a răspunde la solicitările elevilor. Pe 

mine de mult nu mă motivează ambiţiile personale, ci faptul de a acorda elevilor o modalitate de 

afirmare, de a petrece timpul cu activităţi ştiinţifice, de ai cunoaşte mai bine prin aceste 

activităţi, să-i ajut eventual în alegerea unei profesii ulterioare. 

R.4.9. Să vedem, motivaţia ar fi feed-back-ul pozitiv de la elevi (şi de ce nu şi de la colegi) 

precum şi satisfacţia personală.  
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R.4.10. Nu cunosc opinia colegilor, ce îi motivează, însă pe mine mă provoacă faptul că sunt noi 

şi noi teme care pot fi prelucrate în forme noi de către elevi.  Aceasta mă copleşeşte şi îmi face 

plăcere.  

R.4.11.Personal îmi creează satisfacţie dacă pot să urmăresc şi să coordonez munca de 

cercetare a elevilor. Cred că nu am voie să refuz voinţa de a cerceta a nici unui elev dacă acesta 

este interesat de un anumit domeniu şi doreşte să înveţe în afara materiei obligatorii. Este 

punctul în care începe gândirea autonomă a elevului, în aceste momente consider că merită 

timpul alocat acestei activităţi. Participarea la conferinţe ne ajută ca să ne orientăm în 

activitatea colegilor şi a altor elevi, care dă un impuls muncii noastre. 

 

Concluzii: Motivaţia profesorilor  în coordonarea activităţii de cercetare a elevilor şi a 

participării la conferinţe este de a sprijini elevii talentaţi şi motivaţi să desfăşoare o astfel de 

activitate, de a se preocupa de altceva decât este cuprins în programa şcolară. Totodată această 

activitate oferă satisfacţii profesionale cadrelor didactice. 

 

5. În opinia Dumneavoastră care este rolul conferinţelor şi a sesiunilor de comunicări 

ştiinţifice în educaţia nonformală?  

R.5.1. Cred că conferinţele şi concursurile sunt importante şi pentru a motiva elevii în munca lor 

de cercetare. Această muncă este făcută benevol, motivată psihic, şi poate însemna paşi foarte 

mari în acumularea cunoştinţelor şi a competenţelor noi, imposibil numai prin educaţia formală. 

R.5.2. Au un rol important, elevii se dezvoltă foarte mult în pregătirea pentru conferinţe. Se 

dezvoltă vocabularul, abilităţile de prezentare şi totodată cunoştinţele lexicale. 

 R.5.3. Orientarea elevilor către noutăţile din domeniul specific, necuprinse în programa 

şcolară. Privirea cunoştinţelor din punctul de vedere al transdisciplinarităţii. 

R.5.4. Oferă ocazie pentru comparerea nivelului de pregătire, feed back din partea unui juriu 

expert.  

R.5.5. Prin această activitate elevul învaţă să se descurce în adunarea datelor, întocmirea 

eseurilor, se familiarizează cu redactarea pe calculator, se va obişnui să prezinte rezumatul 

cercetării sale succint, pe înţelesul colegilor cu alte preocupări. Va cunoaşte munca celor cu 

preocupări similare. Este o activitate prin care chiar şi un elev cu capacităţi mai modeste poate 

să obţină recunoaşterea valorii muncii sale, poate să obţină un premiu care îl va marca. 
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R.5.6. Elevii au posibilitatea de a cunoaşte metodologia cercetării, lucrul în echipă 

R.5.7. Reprezintă primii paşi în calea profesionalizării. În situaţii de concurs transmiterea 

cunoştinţelor se realizează în forme cu totul diferite. Chiar şi profesorii au posibilitatea de a se 

întâlni cu informaţii noi.  

R.5.8. Învăţământul nostru este prea puţin axat pe efectuarea unor activităţi individuale, pentru 

a forma gândirea elevilor prin activităţi ştiinţifice. Astfel conferinţele sau sesiunile ştiinţifice dau 

o posibilitate profesorului, respectiv elevului de a participa la activităţi altele decât cele de 

predare, activităţi la care este antrenat şi elevul, ce au un efect mai mare decât predarea unor 

cunoştinţe. În fond prin participarea la cercetare, fie ea şi o simplă lucrare ştiinţifică, elevul este 

participant la procesul de însuşire a unor noi cunoştinţe, este o metodă activă, participativă care 

se realizează întocmai nu numai la nivelul declarativ. Elevii învaţă să lucreze în grup, să 

parcurgă logica fenomenelor, prin prezentarea referatelor să –şi întărească aprecierea în sine, 

să primească confirmarea că munca bine efectuată este apreciată. 

R.5.9. Părerea mea este că această activitate este destul de importantă: elevul  dobândeşte noi 

cunoştinţe cu ocazia elaborării lucrării (în domeniul informaticii), face experienţe suplimentare, 

capătă experienţă în prezentarea lucrării ştiinţifice, îşi dezvoltă capacităţile în comunicarea 

orală etc. 

R.5.10. Conferinţele slujesc interdisciplinaritatea şi sunt necesare în învăţământul de orice 

natură.  

R.5.11. Ridică ştacheta, prezintă provocări atât pentru elevi cât şi pentru profesori. Ajută în 

depistarea elevilor talentaţi şi oferă posibilitatea a participa la concurs. 

Concluzii: Profesorii coordonatori care au răspuns la solicitare au evidenţiat o serie de roluri ale  

conferinţelor şi a sesiunilor de comunicări ştiinţifice în educaţia nonformală, astfel: 

 motivează elevii în munca lor de cercetare, 

 elevii au posibilitatea de a cunoaşte metodologia cercetării, lucrul în echipă, 

 dă posibilitatea acumulării cunoştinţelor şi a competenţelor noi, 

 dezvoltă vocabularul, abilităţile de prezentare şi totodată cunoştinţele lexicale, 

 sprijină orientarea elevilor către noutăţile dintr-un domeniu specific,  

 ajută la privirea cunoştinţelor din punctul de vedere al transdisciplinarităţii, 

 elevii învaţă să redacteze o lucrare şi să o prezinte, 

 reprezintă primii paşi în calea profesionalizării, 
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 formează gândirea elevilor prin activităţi ştiinţifice, 

 dau o posibilitate profesorului, respectiv elevului de a participa la activităţi altele decât 

cele de predare,  

 elevii vor cunoaşte munca celor cu preocupări similare, 

 oferă ocazie pentru comparerea nivelului de pregătire , 

 este o metodă activă, participativă de însuşire a unor noi cunoştinţe, 

 oferă feed back din partea unui juriu expert,  

 întăreşte încrederea în sine, elevul primeşte confirmarea că munca bine efectuată este 

apreciată, 

 dezvoltă capacităţile de comunicare orală, 

 slujeşte interdisciplinaritatea, 

 prezintă provocări atât pentru elevi cât şi pentru profesori. 

 

6. Ce părere aveţi despre Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice pentru Elevii de 

Liceu (IX. TUDEK) organizată la Miercurea Ciuc?  

R.6.1.  Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice IX. TUDEK a fost foarte bine organizată. A avut un 

program bine conceput, jurii cu competenţă, şi s-a derulat ca pe roate. Felicitări pentru 

organizare.  

R. 6.2. S-a investit foarte multă muncă, tocmai de aceea a fost foarte reuşită.   

R.6.3. Bună organizare, centrată pe elev. 

R.6.4.Din relatările elevului am înţeles că a fost o conferinţă bine organizată.  

R.6.5. Organizatorii au dat dovadă de profesionalism, au fost atenţi la detalii. La secţiile pe care 

le-am urmărit juriul a analizat lucrările cu tact şi corectitudine. 

R.6.6.  Organizare perfectă. 

R.6.7. Am opinie pozitivă. Organizarea o consider aproape perfectă, a fost bine armonizată, 

rodul unei munci pretenţioase. Ne-a primit o atmosferă prietenoasă, bucătărie excelentă, cazare 

foarte bună. Au avut conţinut bogat şi activităţile conexe.  

R.6.8. Sesiunea organizată la Miercurea Ciuc ( IX.TUDEK) a fost bine organizată, la nivelul 

unei sesiuni naţionale, antrenând oameni de ştiinţă la aprecierea lucrărilor prezentate. 

R.6.9. A  fost o sesiune foarte bine organizata, s-a gândit  amănunţit la fiecare aspect. Părere 

foarte bună.  
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R.6.10. După părerea mea totul s-a desfăşurat în cea mai mare ordine, nu am nici o obiecţie în 

privinţa organizării.  

R.6.11. Conferinţa TUDEK organizată la Miercurea Ciuc a avut succes. Cred că şi nouă, 

profesorilor organizatori ne-a oferit mai mult decât munca asiduă. Ne-a creat plăcere 

entusiasmul, privirea pătrunzătoare a elevilor. Această activitate a avut rolul de a întări 

colectivitatea profesorilor din şcoala noastră. Ne-am străduit să rezolvăm toate problemele ivite 

şi cred că această străduinţă a fost atât de mult apreciată de participanţi. 

 

Concluzii: Conferinţa TUDEK a fost foarte bine organizată, participanţii s-au simţit bine şi au 

plecat cu amintiri plăcute. Organizarea a adus benefici şi pentru colectivitatea organizatoare. 

 

 c, Interviu cu membrii juriului 
 

1. Aţi participat în calitate de membru al juriului la Sesiunea Naţională de Comunicări 

Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu (IX. TUDEK) organizată la Miercurea Ciuc. Ce impresie 

v-au creat elevii participanţi şi lucrările prezentate de ei? 

R1.1. Am participat pentru prima oară şi m-a surpins în mod plăcut nivelul lor de pregătire şi 

exigenţa metodologică a lucrărilor. 

R1.2. Am avut o impresie excelentă: elevii au fost bine pregătiţi pentru sesiunea ştiinţifică. 

Temele abordate au fost curajoase, prezentările au atins în multe cazuri chiar nivelul studenţesc. 

Cei mai mulţi dintre ei au ştiut să folosească foarte bine noile mijloace de comunicare şi 

prezentare. 

R1.3. Lucrările au cuprins o tematică bogată şi în general elevii au dat dovadă de bună 

pregătire. 

 R1.4. Când am fost solicitat să particip în juriu, credeam (să-mi iertaţi această prejudecată 

impertinentă) că voi citi nişte lucrări realizate prin compilarea a mai multor lucrări, şi că nu voi 

vedea nimic original. Recunosc că m-am înşelat în mod plăcut: am citit şi am ascultat lucrări 

chiar originale, de o mare varietate tematică, cu abordări competente. Impresionat şi încântat 

mă gândesc şi astăzi la acest eveniment al conlucrării strălucite între elevi şi profesori.  

R1.5. Impresia personală a fost că elevii participanţi au avut un nivel variat de pregătire de 

specialitate, dar toţi au dat dovadă de multă pasiune faţă de domeniul de specialitate în care s-a 
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încadrat lucrarea prezentată, respectiv s-au străduit mult pentru a realiza prezentări cât mai 

atractive. Lucrările prezentate au fost, de asemenea, foarte variate ca şi conţinut şi nivel 

ştiintific, unele s-au bazat mai mult pe o documentaţie teoretică despre subiectul ales, altele s-au 

axat pe activităţi practice, experimente şi procesare de date, în limitele posibilităţilor existente 

în diferitele şcoli. 

R1.6. Elevii şi-au prezentat lucrările degajat, cu prezenţă de spirit. Printre lucrările prezentate 

nici una nu a fost de nivel scăzut, toate au fost elaborate în mod conştiincios, se putea observa 

pregătirea serioasă a elevilor.  

R1.7. După părerea mea elevii erau bine pregătiţi, lucrările prezentate oglindeau munca depusă 

de ei, se simţea că nu profesorii au făcut, ci ei doar au ajutat în mai mică sau mai mare măsură 

munca elevilor. 

R1.8. S-a văzut că elevii erau dornici să se afirme în faţa evaluatorilor externi: cadre 

universitare, muzeografi, inspectori şcolari, profesori metodişti etc. 

R1.9. Majoritatea elevilor care au participat cu lucrări la Sesiunea Naţională de Comunicări 

Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu (IX. TUDEK) organizată la Miercurea Ciuc au fost bine 

pregătiţi, au prezentat cu succes rezultatele cercetărilor proprii şi au răspuns la întrebări, 

argumentând importanţa temelor alese. Lucrările şi prezentările powerpoint au fost efectuate 

ambiţios, au corespuns criteriilor impuse de câtre organizatori. Unele teme de cercetare au fost 

foarte originale, care merită investigate şi în viitor. 

 

Concluzie: Sintetizând răspunsurile date la întrebarea nr.1 se poate deduce că în opinia 

membrilor juriului elevii au fost bine pregătiţi, au realizat lucrări de calitate care au atras atenţia 

multora şi prezentările au corespuns aşteptărilor. 

 

1. Ce părere aveţi despre activitatea de cercetare ştiinţifică din licee şi despre 

participarea la conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice? 

R2.1.Liceele teoretice de renume din Ardeal susţin munca de cercetare a mai multor elevi şi ei 

participă regulat la aceste conferinţe. Cred că şi în acest an s-a putut observa că şi elevii din 

licee tehnologice încep să se arate prezentând lucrări valoroase. 
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R2.2. Consider un lucru foarte bun organizarea conferinţelor şi a altor evenimente similare, căci 

dincolo de faptul că elevii efectuează activitate de cercetare ştiinţifică, trebuie să se implice 

creativ în tratarea temei alese.  

R2.3.  Părerea mea despre activitatea de cercetare ştiintifică din şcoli este că aceasta este o 

activitate mai mult empirică, ceea ce este de aşteptat având în vedere înzestrarea extrem de 

precară a şcolilor de la noi cu aparatură şi ustensile de laborator, cu ajutorul cărora la nivelul 

liceelor cei mai buni elevi ar putea efectua o cercetare cu adevărat ştiintifică. Cu toate acestea, 

participarea elevilor la conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiintifice este, în general, mai mult 

decât meritorie, datorită efortului depus de cadrele didactice indrumătoare pentru a compensa 

lipsa acută de echipamente de laborator şi pentru a atrage elevii spre activităţi practice 

extracurriculare, în condiţiile în care ştiinţele exacte sunt marginalizate în mod revoltător în 

programa şcolară şi accentul se pune în continuare pe o pregătire teoretică şi nu practică. 

R2.4. Activitatea de cercetare ştiinţifică din licee, atragerea elevilor în astfel de activităţi 

ştiinţifice este foarte important în dezvoltarea intelectuală a elevilor. Astfel se poate forma 

modalitatea de gândire şi abordarea ştiinţifică a problemelor, care poate ajuta şi în viaţa de zi 

cu zi. Conferinţele şi sesiunile de comunicări ştiinţifice reprezintă forumurile ideale unde aceşti 

elevi, care pe lângă învăţământul normal se ocupă şi de cercetare ştiinţifică se pot întâlni, unde 

se pot forma colaborări şi chiar prietenii. Experienţa ne arată că elevii care au realizat activităţi 

de cercetare şi au participat la conferinţe ştiinţifice, au rezultate superioare şi ca studenţi. 

R2.5. Este importantă activitatea de cercetare la acest nivel şi sunt de părere că partciparea 

repetată la astfel de activtăţi va constitui o bază solidă pentru activitatea de cercetare de la 

facultate. M-am aşteptat la o prezenţă mai mare în secţiunea unde am fost membru al juriului  şi  

consider că această activitate nu este  cunoscut în mod suficient.  

R2.6. Este important ca elevii să aibă experienţe de acest fel încă din timpul liceului. Am 

remarcat însă că în secţiunea în care am participat, au fost reprezentate şcoli puţine – multe 

oraşe şi şcoli importante nu au trimis reprezentanţi la sesiunea ştiinţifică. 

R2.7. Din păcate nu sunt bine informat în această privinţă, dar observând faptul că multe dintre 

liceele cu renume nu au fost reprezentate de nici un participant, sunt de părere că mai există 

posibilităţi de optimalizare. 

R2.8. Am  părere bună în ceea ce priveşte liceele din Gheorgheni, Miercurea Ciuc,Cristuru 

Secuiesc,mai puţin bune despre activitatea liceelor din Odorheiu Secuiesc. 
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R.2.9. Acolo unde există profesori pasionaţi care se dăruiesc muncii didactice care nu se 

limitează doar la ţinerea orelor fără o combustie internă, e bine, acolo se găsesc şi elevi care se 

lasă „muşcaţi” de pasiunea cercetării, de curiozitatea cunoaşterii. La cel de al IX-lea TUDEK  

am văzut, fără să exagerez, elevi care au luat în serios munca ştiinţifică la care s-au angajat şi 

au trăit cu multă emoţie evenimentul publicării/ prezentării rezultatelor lor. Producţiile lor n-au 

fost cu nimic mai prejos, faţă de performanţele artistice ale elevilor. 

 

Concluzie: În general membrii juriului consideră că activitatea de cercetare ştiinţifică din licee 

este foarte importantă, elevii care participă la aceste activităţi capătă o experenţă prealabilă pe 

care o vor fructifica ulterior în învăţămâtul superior.   

 

2. Ce propuneri doriţi să faceţi pentru elevii şi profesorii coordonatori în vederea 

îmbunătăţirii activităţii de cercetare ştiinţifică? 

R3.1. Să revină asupra temelor cercetate în vederea extinderii cunoaşterii şi pe plan orizontal şi 

pe cel vertical. Să studieze mai multă literatură din domeniul cercetat ca să-şi dea seama că, 

chiar într-un domeniu limitat, cunoaşterea poate să fie infinită. Aşa văd eu simularea formării 

specialiştilor.  Recomand profesorilor îndemnul savantului maghiar, laureat cu perimiul Nobel, 

Szentgyörgyi Albert: Să vă ocupaţi cu mulţi elevi, ca să aveţi şansa de a descoperi un creier bun. 

R3.2. Sistemul tutorial prin care cadrele universitare au posibilitatea de a consulta elevii şi 

profesorii, organizarea unor sesiuni ştiinţifice la nivel liceal cu invitaţi universitari sau 

cercetători care să clarifice importanţa cercetării, precum şi câteva expuneri demonstrative în 

acest sens. 

R3.3. Profesorii trebuie să încurajeze abordarea unor teme care sunt apropiate de problemele 

de zi cu zi, de mentalitatea, de cultura specifică a elevilor. Motivaţia pentru cercetare creşte în 

cazul unor teme care fac parte din rutina de zi cu zi a elevilor (de ex. interpretarea producţiilor 

culturii de masă, sau fenomene de youth culture). 

R3.4. Propun elevilor să abordeze din timp lucrarea, să acorde atenţie pentru structura lucrării 

şi să pună accent pe activitatea proprie, individuală, pe prelucrarea rezultatelor.   

R3.5. Pentru îmbunătăţirea activităţilor de cercetare ştiinţifică în licee propun atât profesorilor 

coordonatori cât şi elevilor realizarea unor colaborări cu universităţi şi centre de cercetare, 

care sunt dispuşi să ajute sau să coopteze elevi în programele lor de cercetare. 
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R3.6. Propunerea mea pentru elevi este ca în cursul pregătirii pentru sesiuni ştiinţifice să 

consulte cât mai multe lucrări prezentate la ediţiile anterioare ale sesiunii de comunicări. 

Propunerea pentru profesorii coordonatori este pe de o parte să participe la competiţii de 

proiecte pentru a obţine fonduri în vederea dotării laboratorului cu echipamente de bază 

necesare desfăşurării unei activităţi de cercetare ştiinţifică şcolară, şi pe de altă parte să 

propună elevilor teme cu aplicabilitate practică, respectiv teme care includ cât mai multe 

activităţi individuale şi de grup în laborator, nu numai activităţi de documentare din 

bibliografie. 

R3.7. Înainte de toate să încerce găsirea unor lucrări de valoare, să le citească şi să le utilizeze. 

Să aleagă teme pe măsura lor şi cu care lucrează cu plăcere. Să încerce să  neglijeze sursele 

superficiale de pe internet.     

R3.8.   Să pună mai mult accent pe muncă proprie concretă şi nu numai culegere de date de pe 

internet sau reviste de specialitate (au câştigat mai ales elevi cu cercetare proprie). 

R3.9.   Propun să abordeze istoria locală, pe baza izvoarelor orale că astfel au şanse să 

elaboreze lucrări originale aducănd informaţii noi chiar şi pentru membrii juriului. 

 

Concluzie: Propunerile făcute vizează originalitatea, documentarea prealabilă temeinică, 

aspectul şi conţinutul exigent, teme pe măsura lor, colaborare cu universităţile care efectuează 

mentorat. 

 

3. În opinia Dumneavoastră care este rolul conferinţelor şi a sesiunilor de comunicări 

ştiinţifice în educaţia nonformală?  

R4.1.   Profesorii şi elevii au posibilitatea să cunoască şi munca altora. 

R4.2. Rolul conferinţelor şi sesiunilor este asigurarea posibilităţii afirmării elevilor pasionaţi şi 

talentaţi. 

R4.3. Au un rol deosebit fiindcă pregătesc elevii  pentru ceea ce vor putea utiliza în cariera lor: 

învaţă să facă prezentări în faţa auditoriului şi să argumenteze cele prezentate. Se întâlnesc cu 

colegii, cu profesori universitari, eventual cu antreprenori. Propun ca agenţii economici să fie 

prezenţi în număr mai mare. 

R4.4. După părerea mea, principalul rol al conferinţelor şi sesiunilor de comunicări ştiinţifice 

şcolare este încurajarea activităţilor practice individuale ale elevilor în rezolvarea unor 
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probleme noi, obişnuirea elevilor cu spiritul de competiţie şi formarea unor deprinderi de 

evaluare şi prezentare corectă a unor date ştiintifice. 

R4.5. Conferinţele şi sesiunile de comunicări ştiinţifice au rol foarte important în educaţia 

normală. Este modalitatea prin care elevii pot să-şi dea seama, că disciplinele învâţate sunt de 

fapt rezlutatele unor cercetări ştiinţifice. Aceste activităţi ajută mult şi dezvoltarea intelectuală a 

elevilor.  

R4.6. Elevii devin mai degajaţi, se obişnuiesc cu publicul, ajută la formarea opiniilor proprii şi 

argumentarea acestora. 

R4.7.  Competenţa de a prezenta o lucrare proprie creşte prin experienţele dobândite la o 

asemenea manifestare. Totodată elevii se întâlnesc cu idei noi şi cu alţi elevi care au înclinaţie 

spre activitatea de cercetător. 

R4.8. Conferinţele şi sesiunile ştiinţifice sunt cele mai adecvate forumuri pentru învăţare şi 

stabilirea relaţiilor ştiinţifice prolifice.  

R4.9.  Identice cu obiceiurile şi riturile de iniţiere din cultura populară seculară. Este un act de 

mare responsabilitate pentru viitorul unui popor, unei colectivităţi naţionale. Ca să fiu şi mai 

exact: mă gândesc la iniţierea tineretului studios în parcurgerea drumului, deloc uşor, dar 

minunat al cunoaşterii. 

         

Concluzie: selectând din opiniile membrilor juriului putem formula următoarele roluri ale  

conferinţelor şi a sesiunilor de comunicări ştiinţifice: 

 sunt cele mai adecvate forumuri pentru învăţare şi stabilirea relaţiilor ştiinţifice prolifice, 

 încurajază activităţile practice individuale ale elevilor în rezolvarea unor probleme noi, 

 oferă posibilitatea de a cunoaşte activitatea ştiinţifică şi rezultatele altora, 

 obişnuiesc elevii cu spiritul de competiţie, 

 ajută la formarea unor deprinderi de evaluare şi prezentare corectă a unor date ştiintifice, 

 asigurară posibilităţi de afirmare a elevilor pasionaţi şi talentaţi, 

 este modalitatea prin care elevii pot să-şi dea seama că disciplinele învâţate sunt de fapt 

rezlutatele unor cercetări ştiinţifice, 

 pregătesc elevii  pentru ceea ce vor putea utiliza în cariera lor, 

 ajută la formarea opiniilor proprii, 
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 dă posibilitatea elevilor să facă prezentări în faţa auditoriului şi să argumenteze cele 

prezentate, 

 elevii se întâlnesc cu idei noi şi cu alţi elevi care au înclinaţie spre activitatea de 

cercetător,  

 se întâlnesc cu colegii, cu profesori universitari, eventual cu antreprenori, 

 ajută mult la dezvoltarea intelectuală a elevilor, 

 au rol de iniţierea tineretului studios în parcurgerea drumului, deloc uşor, dar minunat al 

cunoaşterii. 

 

4. Ce părere aveţi despre Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice pentru Elevii de 

Liceu (IX. TUDEK) organizată la Miercurea Ciuc?  

R 5.1.   Am părere foarte bună în toate privinţele! 

R5.2.   IX.TUDEK a fost pregătit minuţios, organizat şi desfăşurat impecabil  de către şcoala 

gazdă cu largă participare a instituţiilor municipale şi judeţene: consiliul local, primăria, 

muzeul, IŞJ, Lic.Segítő Mária etc. 

R5.3.  A fost un concurs bine organizat, desfăşurat fluent.  

R5.4. Având la bază participarea mea la numeroase ediţii anterioare ale acestei manifestări, 

consider că Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu organizată în 

toamna anului 2010 la Miercurea Ciuc a fost o ediţie foarte bine organizată, cu foarte mulţi 

participanţi din numeroase licee din ţară, s-a evitat pe cât era posibil favoritismul şi 

subiectivitatea în aprecierea lucrărilor prezentate, s-a încercat o cât mai bună transparentizare a 

acordării calificativelor şi s-a asigurat un climat academic pentru desfăşurarea lucrărilor 

secţiunii la care am participat. În privinţa organizării, un lucru care personal mi-a plăcut mai 

puţin, a fost invitarea la inaugurarea festivă a unor politicieni care, de parcă ar fi fost rupţi de 

realitatea existentă în sistemul actual de învăţământ, au vorbit despre condiţiile excelente în care 

se desfăşoară în prezent procesul de învăţământ şi activitatea de cercetare ştiinţifică a elevilor din 

liceele noastre. 

R5.5.  Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu (IX. TUDEK) 

organizată la Miercurea Ciuc a fost o reuşită din toate punctele de vedere. Felicitări tuturor 

celor care şi-au pus umărul pentru această reuşită, pentru organizarea ireproşabilă. 
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R5.6.  Am mai fost membru al juriului şi la alte conferinţe, astfel am o bază de comparaţie. După 

părerea mea a fost una din cele mai reuşite concursuri. Trebuie să remarc dăruirea 

organizatorilor care a fost aproape ireproşabilă. 

R5.7.  Organizarea a fost excelentă, iar elevii au avut posibilitatea de a primi feedback relevant de 

la profesori din domeniu. 

R5.8.  O conferinţă de calitate, cu puţine anomalii organizatorice (de pildă întârzirea la 

festivitatea de premiere din cauza diplomelor necompletate) care pot fi evitate în viitor. 

R5.9.  Mă folosesc de vorbele lui Ady: este rezultatul conlucrării minţilor şi a mâinilor.  

Angajarea colectivului didactic  şi a personalului auxiliar în a organiza o asemenea competiţie 

de mare anvergură a spiritualităţii tinere maghiare din România a fost un act de mare curaj. 

Grupul Şcolar gazdă,  Kós Károly, s-a achitat cu cinste şi peste aşteptări de organizarea şi 

desfăşurarea ireproşabilă a acestui festival al spiritualităţii. Sunt mândru şi încântat că acest 

eveniment a avut loc în oraşul nostru, că şcoala organizatoare a demonstrat că alături de şcolile 

cu nume cultice poate să se afirme cu onoare şi să se imprime în conştiinţa oaspeţilor ca un 

lăcaş unde munca dedicată formării tineretului, cadrele, elevii şi personalul auxiliar sunt 

preţuite in sensul nobil al cuvântului. 

      Deşi, din păcate, nu a avut un răsunet de talia competiţiilor sportive, sesiunea TUDEK a 

contribuit foarte mult la sporirea prestigiului municipiului Miercurea Ciuc în conştiinţa 

profesorilor şi liceenilor din Transilvania. 

Concluzie: Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu (IX. TUDEK) 

organizată la Miercurea Ciuc a fost o conferinţă reuşită despre care participanţii au rămas cu 

impresie plăcută. 

5. Concluzii 
 

Prin cercetarea efectuată s-a răspuns la aspectele formulate în cadrul obiectivelor de 

cercetare. 

 Au reieşit cei mai importanţi factori motivaţionali ai elevilor: deschiderea, curiozitatea, 

receptivitatea lor faţă de noutăţile ştiinţifice. 

Aspectele cele mai relevante sunt concretizate în următoarele răspunsuri date de elevi: 

 „Elevii pot „evada” din constrângerile curriculumului şi pot învăţa şi descoperi lucruri 

noi de care nu au posibilitate în cadrul orelor de studiu.” 
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„Schimb de experienţă, dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de prezentare, creşterea 

încrederii în sine, posibilitate de a realiza noi relaţii interpersonale.” 

În astfel de activităţi trebuie atraşi cât mai mulţi elevi, ideea formulată fiind  aceea că pot 

obţine rezultate foarte bune şi elevii care nu sunt foarte buni la disciplinele de studiu.  

Au fost identificate factorii motivaţionali pentru profesorii coordonatori şi fără a avea 

pretenţia de a fi completă ne dăm seama de necesitatea motivării materiale a lor. Nu se poate 

baza o activitate atât de importantă şi consumatoare de timp doar pe satisfacţii morale şi 

voluntariat. Ea trebuie susţinută atât moral cât şi material. 

„Motivaţie materială nu există, doar dorinţa de a-l determina pe elev să cerceteze, să 

descopere, să aprofundeze domenii care-i sunt familiare. Succesul elevului se răsfrânge şi 

asupra profesorului coordonator.” - afirmă unul dintre profesori. 

Concluziile desprinse din prelucrarea interviurilor cu membrii juriului justifică 

importanta acestei activităţi în învăţământul liceal, de fapt universităţile sunt beneficiarii indirecţi 

ai formelor de educaţie nonformală din licee. Un elev, viitor student familiarizat şi atras de 

activitatea de cercetare va putea fi foarte uşor cooptat în aceste activităţi la facultate. Opinia 

juriului a fost foarte pozitivă faţă de nivelul lucrărilor, majoritatea membrilor au avut o impresie 

favorabilă, au fost mulţumiţi de prezentările elevilor. 

Sintetizând, în final pot afirma că sunt suficienţi elevi atraşi de activităţile nonformale din 

licee şi mai ales de activitatea de cercetare ştiinţifică, sunt şi cadre didactice care dau atenţie 

acestei activităţi fiind atraşi de satisfacţiile obţinute în urma rezultatelor elevilor, dar această 

activitate trebuie inclusă în norma lor didactică pentru a putea fi onorată şi material.  
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6. Anexe 
 

6.1 Anexa nr.1: Ghid de interviu aplicat membrilor juriului 
 

Ghid de interviu 
 
Stimate Doamnă/Domn profesor - membru al juriului!  
     Conducerea Grupului Şcolar de Construcţii „Kós Károly”, organizatorul Sesiunii Naţionale de 
Comunicări Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu (IX. TUDEK) vă roagă să răspundeţi la 
următoarele întrebări. Cu ajutorul interviului dorim să evaluăm rolul conferinţelor şi a sesiunilor 
de comunicări ştiinţifice în educaţia nonformală. La întrebările interviului răspundeţi fără a vă 
divulga numele, răspunsurile date fiind utilizate exclusiv în scopul menţionat. Vă mulţumim 
pentru sprijinul acordat. 
      
 1. Aţi participat în calitate de membru al juriului la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice 
pentru Elevii de Liceu (IX. TUDEK) organizată la Miercurea Ciuc. Ce impresie v-au creat elevii 
participanţi şi lucrările prezentate de ei? 

 
2. Ce părere aveţi despre activitatea de cercetare ştiinţifică din licee şi despre participarea la 
conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice? 
 
3. Ce propuneri doriţi să faceţi pentru elevii şi profesorii coordonatori în vederea îmbunătăţirii 
activităţii de cercetare ştiinţifică? 
 
4. În opinia Dumneavoastră care este rolul conferinţelor şi a sesiunilor de comunicări ştiinţifice 
în educaţia nonformală?  
 
 5. Ce părere aveţi despre Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu 
(IX. TUDEK) organizată la Miercurea Ciuc?  

 
 
 

 

6.2 Anexa nr.2: Ghid de interviu aplicat profesorilor coordonatori 
 

Ghid de interviu 
 
Stimate Doamnă/Domn profesor! 
       Conducerea Grupului Şcolar de Construcţii „Kós Károly”, organizatorul Sesiunii Naţionale 
de Comunicări Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu (IX. TUDEK) vă roagă să răspundeţi la 
următoarele întrebări. Cu ajutorul interviului dorim să evaluăm rolul conferinţelor şi a sesiunilor 
de comunicări ştiinţifice în educaţia nonformală. La întrebările interviului răspundeţi fără a vă 
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divulga numele, răspunsurile date fiind utilizate exclusiv în scopul menţionat. Vă mulţumim 
pentru sprijinul acordat. 
       
1. Aţi participat în calitate de profesor coordonator la Sesiunea Naţională de Comunicări 
Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu (IX. TUDEK) organizată la Miercurea Ciuc. Câtă experienţă 
aveţi în coordonarea activităţii ştiinţifice a elevilor în participarea la diferite conferinţe? 

 
2. Ce semnificaţie are această activitate pentru profesorul coordonator? 
 
3. Cum selectaţi temele de cercetare şi elevii cu care lucraţi? 
 
4. Care este motivaţia profesorilor  în coordonarea activităţii de cercetare a elevilor şi a 
participării la conferinţe? 
 
5. În opinia Dumneavoastră care este rolul conferinţelor şi a sesiunilor de comunicări ştiinţifice 
în educaţia nonformală?  
 
6. Ce părere aveţi despre Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu 
(IX. TUDEK) organizată la Miercurea Ciuc?  
 

 

 

6.3 Anexa nr.3: Chestionar aplicat elevilor 
 

Chestionar 
 

Stimate elev! 
        Conducerea Grupului Şcolar de Construcţii „Kós Károly”, organizatorul Sesiunii Naţionale 
de Comunicări Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu (TUDEK) te roagă să răspunzi la următoarele 
întrebări. Cu ajutorul chestionarului dorim să evaluăm rolul conferinţelor şi a sesiunilor de 
comunicări ştiinţifice în educaţia nonformală. La întrebările interviului te rugăm să răspunzi fără 
a-ţi divulga numele, răspunsurile date fiind utilizate exclusiv în scopul menţionat. Îţi mulţumim 
pentru sprijinul acordat. 
 
      
1. Sexul 

feminin       
masculin     

 
2. În ce clasă eşti elev? 

1. a IX.-a                     
2. a X.-a                       
3. a XI.-a                     
4. a XII.-a                    



 

41 
 

5. am absolvit liceul    
 
3. Ce părere ai despre activitatea de cercetare a elevilor? 
………………………………………………………………………………………………           
……………………………………………………………………………………………… 

 
4. Care au fost motivele pentru care te-ai antrenat în activitatea de cercetare? ( Se pot  
alege mai multe opţiuni.) 

1. am dorit să lucrez ceva în plus 
2. m-a interesat disciplina  
3. am considerat tema interesantă  
4. m-a antrenat profesorul  
5. pentru a-mi petrece timpul liber în mod util  
6. din curiozitate  
7. altele:………………………………………………………………………….. 

 
5. În afară de conferinţa TUDEK ai mai participat şi la alte conferinţe sau sesiuni  
ştiinţifice? 

1. nu     
2. da     

Dacă răspunsul este DA, răspunde la întrebarea 6.  
Dacă răspunsul este NU, continuă cu întrebarea 7. 
 
6. În afară de conferinţa  TUDEK  la ce alte conferinţe sau sesiuni ştiinţifice ai participat? 
………………………………………………………………………………………………           
……………………………………………………………………………………………… 
 
7. De unde ai aflat informaţii despre conferinţa TUDEK sau alte conferinţe? 

1. de la colegi 
2. de la profesori 
3. de pe avizierul şcolii 
4. din mass-media (ziare, TV, radio) 
5. de pe internet 
6. din alte surse:…………………………………………………………………... 

 
8. Din ce motive ai decis să participi la conferinţa TUDEK? (Se pot alege mai multe opţiuni) 

1. pentru a concura 
2. din curiozitate 
3. m-a antrenat profesorul 
4. să-mi evaluez aptitudinile 
5. pentru a  prezenta rezultatele activităţii mele de cercetare 
6. din alte motive:………………………………………………………………… 

 
9. Ce dificultăţi ai întâmpinat în pregătirea şi în participarea la conferinţă? 
………………………………………………………………………………………………           
……………………………………………………………………………………………… 
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10. Ce avantaje oferă pentru elevi participarea la conferinţe?  
(Se pot alege mai multe opţiuni) 

1. schimb de experienţă 
2. dezvoltarea capacităţii de comunicare  
3. dezvoltarea capacităţii de prezentare  
4. creşterea încrederii în sine  
5. posibilitate de a realiza noi relaţii interpersonale 
6. posibilitate de a călători 
7. pentru opţinerea de puncte sau posibilităţi de admitere la facultate  
8. altele:…………………………………………………………………………… 

 
11. După părerea ta care este rolul conferinţelor şi a sesiunilor de comunicări ştiinţifice în 
învăţământul liceal?  
………………………………………………………………………………………………           
……………………………………………………………………………………………… 
 
12. Ce părere ai despre Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu (IX. 
TUDEK) organizată la Miercurea Ciuc?  
………………………………………………………………………………………………           
……………………………………………………………………………………………… 
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Fotografii - Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice pentru Elevii de Liceu (IX. 
TUDEK) organizată la Miercurea Ciuc 

 

 

       Foto nr.1.: Grupul Şcolar de Construcţii Kós Károly                         Foto nr.2.: Festivitatea de deschidere  

 

                                                                         Foto nr.  3 şi 4.: Festivitatea de deschidere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto nr.  5 şi 6.: Lucrările conferinţei 
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Foto nr.  7 şi  8.: Lucrările conferinţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto nr.  9 şi  10.: Lucrările conferinţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                      Foto nr.  11.:   Festivitatea de premiere                                                       Foto nr.  12.: Lucrările conferinţei               
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Foto nr.  13 şi 14.:   Festivitatea de premiere 
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