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De la idee la proiect via planificarea activităţii de cercetare 11 

CAPITOLUL 1.DE LA IDEE LA PROIECT VIA PLANIFICAREA 
ACTIVITĂŢII DE CERCETARE 

A. STABILIREA SCOPULUI ŞI OBIECTIVELOR  
LUCRĂRII 

Din perspectivă ştiinţifică, scopul unei lucrări ştiinţifice realizate la finalizarea 
unui ciclu de studii este investigarea evaluativ-critică a unei realităţi sociale, economi-
ce, tehnice, prin utilizarea unor metode ştiinţifice adecvate. 

În proiectarea lucrării de absolvire, absolventul va debuta prin focalizarea ariei 
de finalităţi pe care doreşte să le atingă în elaborarea lucrării. Pentru creşterea relevan-
ţei practicii, recomandăm formularea şi organizarea finalităţilor pe axe şi niveluri op-
time de generalitate. 

Prin parcurgerea etapei de stabilire atentă a obiectivelor lucrării, studentul va 
răspunde întrebării: Ce îmi propun să realizez prin elaborarea lucrării? 

Stabilirea scopului are rolul să susţină candidatul în delimitarea unei anume arii 
tematice, care va fi rafinată pe parcursul selecţiei, organizării şi analizei resurselor 
bibliografice. 

 

 EXEMPLU  
În contextul unei cercetări care focalizează ideea optimizării problematicii asistenţei la 

clasă (efectuată de către directorul instituţiei de învăţământ sau inspectorul de specialitate), 
scopul – ca finalitate de rang general – poate fi astfel formulat: 

Scopul acestei cercetări constă în a propune abordări cu rol ameliorativ şi de restructurare 
a practicilor de asistenţă la clasă în învăţământul primar, prin valorificarea unor elemente de 
teoria şi practica managementului calităţii. 

 Prin derivare, pot fi stabilite următoarele obiective: 
O1. Realizarea unei analize descriptive a problematicii managementului educaţional, cu 

focalizare pe segmentul învăţământ primar; 
O2. Investigarea opiniei managerilor educaţionali asupra rolului şi funcţiilor asistenţei 

eficace la activităţile didactice în contextul învăţământului primar; 
O3. Investigarea opiniei cadrelor didactice asupra rolului şi funcţiilor asistenţei observa-

tive şi transformative la activităţile didactice; 
O4. Realizarea unei analize comparative în raport cu opiniile actorilor-pereche (mana-

geri educaţionali şi cadre didactice) cu privire la asistenţa la clasă; 
O5. Elaborarea unui set de instrumente care să potenţeze calitativ practica asistenţei la 

clasă. 
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Elaborarea lucrărilor de licenţă, disertaţie şi gradul didactic I 12

B. PLANIFICAREA ETAPELOR DE ELABORARE  
A LUCRĂRII 

Planificarea cercetării constituie o fază esenţială în realizarea oricărei cercetări 
(abordări descriptive, explorativ-investigative practice). Rolul planificării este acela de 
a contribui la reducerea riscurilor care pot apărea şi împiedica cercetătorul să deruleze 
cu succes cercetarea empirică sau teoretico-metodologică, valorică, descriptivă, nara-
tivă, explicativă. Activităţile întreprinse în această fază vizează: stabilirea scopului şi a 
obiectivelor proiectului; definirea cu claritate a activităţilor; descrierea secvenţelor de 
derulare concretă a lor; identificarea resurselor şi a costurilor necesare; dezvoltarea 
unui grafic de alocare a timpului disponibil; stabilirea ipotezelor de lucru ş.a.  

Etapele derulării unei cercetări ştiinţifice cunosc variaţii minore în raport cu 
domeniul în care se desfăşoară cercetarea. 

Un prim jalon de la care porneşte cercetarea este reprezentat de nevoile sociale 
cu tematică educaţională, economică ş.a., identificate prin cunoaşterea şi analiza unor 
date secundare, relevate de documente şi care conduc, prin operaţii de selecţie şi re-
structurare, la focalizarea/identificarea problemei de cercetare (vezi Figura 1).  

Pentru majoritatea tinerilor cercetători, analiza unor fenomene, procese sau 
conduite este relaţionată cu formularea unor întrebări generale. 

 

 
 

Figura 1. Etape în derularea unei cercetări ştiinţifice 

 

Colectarea datelor 

 

Testarea sau  
observarea relaţiilor 
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1 
LECTURĂ PANORAMICĂ 

– citiţi rezumatul;  
– notaţi concepte sau tehnici pe care nu le înţele-

geţi pe deplin; 
– adresaţi-vă întrebări cu privire la aspectele care 

nu vă sunt familiare. 
 

   

 

RE-LECTURA TEXTULUI 

– examinaţi cu atenţie graficele, tabelele,  
diagramele din text;  

– încercaţi să le interpretaţi înainte de a citi în  
articol interpretarea; 

– adresaţi-vă întrebări pentru a verifica înţelegerea 
deplină. 

 

2 
   

3 

ADRESAŢI-VĂ ÎNTREBĂRI 
– care este problematica pe care o adresează 

această cercetare? De ce este importantă? 
– metodologia folosită este cea corectă? Este cea 

mai bună în contextul dat? 
– pot sintetiza rezultatele în 1-2 enunţuri? 
– sunt aceste rezultate susţinute de date empirice? 
– există și o altă interpretare pe care autorul nu o 

aduce în discuţie? 
– cum pot relaţiona aceste rezultate cu cercetarea 

mea? 
– care este utilitatea rezultatelor prezentate în ar-

ticol? 

 

   

 

SINTETIZAŢI 

– realizaţi un rezumat al articolului cu propriile 
cuvinte; 

– identificaţi aspectele esenţiale sau neobișnuite/ 
neașteptate. 

4 
   

5 
RECOMANDĂRI 

– formulaţi inferenţe; 
– operaţi cu indicatori de eșafodaj la nivelul do-

cumentului și al secţiunilor și paragrafelor; 
– adoptaţi conduite reflectiv-critice.  

 

Figura 14. Infografic. Etape în lectura unui articol ştiinţific (Purugganan & Hewitt, 2004) 
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