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Rezumat
Capacitatea de a gândi creativ, de a identifica idei şi soluţii noi, de a-şi asuma riscuri,
atitudine proactivă, iniţiativă, încredere în sine, intenţii sociale şi inovatoare, pentru
a contribui la „well-being-ul societal” sunt competenţe listate distinct în Busola
învăţării 2030 (OECD, 2019a). Astfel de abilităţi sunt asociate deopotrivă competenţei
de antreprenoriat social (CAS). Constructori semnificativi pentru CAS sunt: asumarea
de riscuri, încrederea în sine, creativitatea personală (scala lui Konakli şi Göğüş,
2013), respectiv trăsăturile personale, caracteristicile sociale şi caracteristicile de
iniţiativă socială (scala lui Capella-Peris şi colab., 2019), ambele scale, dezvoltate
pentru profesori, fiind folosite şi pentru acest studiu.
Pentru a forma aceste capacităţi educabililor, profesorii, ca modele pentru elevii lor,
trebuie să posede CAS. Ne propunem astfel să identificăm în ce măsură demonstrează
abilitare pe această dimensiune viitorii profesori, specialişti în ştiinţele educaţiei din
România, aflaţi la studii universitare de licenţă.
Am investigat aspecte ale elementelor de CAS în rândul studenţilor de la Pedagogie,
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar şi Psihopedagogie specială. Au
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participat 509 respondenţi, studenţi din anii I şi III, care au frecventat programe de
studii de licenţă din nouă universităţi publice.
Rezultatele studiului evidenţiază posibile relaţii între asumarea riscurilor şi trăsăturile
personale, elementele de creativitate personală, dar nu au fost identificate diferenţe
semnificative statistic ale CAS între studenţii de anul I şi cei de anul al III-lea.
A identifica în ce măsură CAS este prezentă la studenţi, viitori profesori, este un
referenţial pentru ofertanţii de programe educaţionale, în sensul unor posibile decizii
de reconsiderare curriculară.
Cuvinte-cheie: antreprenoriat social în educaţie, educaţie antreprenorială şi socială,
competenţa antreprenorială socială la profesori.
Abstract
Creative thinking, identifying new solutions, taking risks, the proactive attitude,
initiative, self-esteem, social and innovative intentions to contribute to societal
well-being are competencies listed down in the Learning Compass (OECD, 2019a).
Such abilities can be connected with social entrepreneurial competence.
Meaningful constructs for the social entrepreneurial competence are: risk taking,
self-esteem, personal creativity (Scale of Konakli & Göğüş, 2013), as well as
personal traits, social characteristics, and characteristics of social initiative (Scale
of Capella-Peris et al., 2019), scales used also in this article.
The teachers, as role models for their students, have to demonstrate this competence
in order to scaffold it effectively in their students’ minds. We aim to identify to what
extent the students in educational sciences in Romania, who will become teachers,
demonstrate abilities on this dimension during their BA initial teacher education.
Thus, we investigated elements of social entrepreneurial competence in groups of
students from Pedagogy, Pedagogy of Primary and Pre-school Education, and
Special Needs Education. 509 respondents, students in the first and third year of
the BA program, from nine public universities, answered the online questionnaire.
The results of the study highlight possible correlations between risk taking and
elements of personal creativity, or personal traits, but it could not identify
statistically significant differences between the 1st and 3rd year students regarding
social entrepreneurial competence.
To identify to what extent the social entrepreneurial competence can be noticed at
the level of the student teachers, represents a reference for possible curriculum
revision of the academic offers.
Keywords: education for social entrepreneurship, social entrepreneurial
competence of teachers, social entrepreneurship in education.
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1. Introducere
Studii asupra competenţei de antreprenoriat social a viitorilor profesori
(Aydogmus, 2021; Konakli, 2015) demonstrează necesitatea existenţei
acesteia, pentru a forma educabili capabili să facă faţă incertitudinilor şi
oportunităţilor viitorului, deoarece se aşteaptă de la profesori să fie modele
inspiraţionale autentice, care insuflă entuziasm, viziune, încredere în sine,
sensibilitate faţă de probleme societale şi capacitatea, determinarea de a le
soluţiona (Çavdar et al., 2018, as cited in Asici, 2021), prin ceea ce fac şi
sunt. Aceste abilităţi sunt solicitate din ce mai ce mai mult viitorilor absolvenţi,
care trebuie să demonstreze atitudine proactivă, iniţiativă, idei şi soluţii noi,
capacitatea de a-şi asuma riscuri, încredere în sine, capacitatea de a gândi
creativ, intenţii sociale şi inovatoare, pentru a contribui la „well-being-ul
societal”, competenţe listate distinct de OECD în Busola învăţării (Learning
Compass) pentru 2030 (OECD, 2019a).
Conform teoriei cogniţiei sociale privind cariera şi interesul academic
(Newman et al., 2019), care evidenţiază rolul contextelor sociale, observarea
şi replicarea comportamentelor prin învăţare socială, abilităţile enumerate
anterior se formează, atât în cazul profesorilor, cât şi al educabililor lor, prin
exersare, imitare, expunere constantă, diversă la astfel de stimuli, prin
preocuparea şi determinarea de a le dezvolta, acţionând. Astfel, întregul
proces este interiorizat, profund, are loc între indivizi, iar cunoaşterea devine
socială (Baggen, Lans & Gulikers, 2021; Bassie et al., 2007, apud Aydogmus,
2021).
Profesorii nu sunt numai modele inspiraţionale pentru elevii lor, dar sunt
deopotrivă actori sociali care interacţionează cu părinţii acestora, cu
reprezentanţi ai altor instituţii cu care colaborează, sunt membri în asociaţii
sau reţele profesionale etc. Ca actori sociali, potrivit status-rolurilor lor
profesionale, contribuie, influenţează, iniţiază, determină multiple dezvoltări
socio-culturale în comunităţile din care fac parte, implicându-se în viaţa
organizaţiei, a cetăţii în multiple moduri.
Importanţa temei acestui studiu este susţinută şi de studiile PISA care au
reliefat că educabilii din sistemul românesc de învăţământ au destul de slab
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dezvoltată mentalitatea de creştere, încrederea în sine la finalul şcolarităţii
obligatorii (OECD, 2019b). De asemenea, scopul prioritar al educaţiei pentru
viitor este jalonat de faptul că elevii trebuie să-şi dezvolte încrederea de
sine, să-şi direcţioneze viaţa responsabil, găsind soluţii la provocările sociale,
economice, culturale, creând noi oportunităţi de dezvoltare durabilă. Pentru
a forma educabililor astfel de abilităţi, „capacitatea de a acţiona intenţionat,
manifestându-se ca un agent al schimbării sociale” (Schoon, 2018, pp. 5-6),
este necesar ca profesorii să fie abilitaţi, la rândul lor, încă din formarea
iniţială, pentru a facilita astfel de procese formative.
Ne-am propus, de aceea, să identificăm măsura în care studenţii de la ştiinţele
educaţiei, viitori profesori şi consilieri educaţionali, deţin trăsături aferente
antreprenoriatului social, atât la începutul, cât şi la finalul pregătirii universitare
de licenţă.

2. Cadru teoretic
2.1.

Antreprenoriatul social - implicaţii în educaţie

În ultima perioadă, interesul comunităţilor academice s-a îndreptat considerabil
spre domeniul antreprenoriatului social (Rey-Marti, Ribeiro-Soriano &
Palacios-Marque, 2016; Tan, Le & Xuan, 2020), datorită extinderii
problemelor sociale legate de sărăcie, de protecţia mediului, de dezvoltare
durabilă etc. (Seelos et al., 2011, apud Tan, Le & Xuan, 2020).
Este necesară preocuparea de a forma un mod de gândire (mindset) ce
vizează dezvoltarea competenţei de „antreprenoriat cu focus social” (Chand
& Amin-Choudhury, 2006), nu atât pentru a dezvolta întreprinderi sociale ca
entităţi, ci pentru a fi abilitat întru a avea atributele antreprenoriatului social.
Antreprenoriatul social este înţeles ca o meta-competenţă care integrează
trăsăturile, cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile care pot fi dezvoltate prin
procese de învăţare, este o sumă a competenţei antreprenoriale şi a celei
sociale, ambele fiind competenţe de bază de format în sistemul educaţional.
Competenţa de antreprenoriat social (CAS) se regăseşte în ceea ce OECD
defineşte în Compasul (busola) învăţării 2030 drept „student agency”.
Conceptul de „student agency”, aşa cum este înţeles în contextul OECD
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Learning Compass 2030, este fundamentat în principiul că studenţii (educabilii)
au abilitatea şi determinarea („will”) pentru a-şi influenţa pozitiv propria
viaţă şi pe a celor din jurul lor. „Student agency” este definit astfel drept
„capacitatea de a fixa un obiectiv, de a reflecta şi de a acţiona responsabil
pentru a efectua schimbarea” (OECD, 2019a).
De asemenea, Cadrul european al competenţelor antreprenoriale susţine
însemnătatea spiritului antreprenorial şi de iniţiativă socială, crearea acestui
„mindset” care să permită fiecăruia să „acţioneze asupra oportunităţilor şi ideilor,
să lucreze împreună cu ceilalţi, să-şi gestioneze dinamic cariera şi să-şi
contureze viitorul pentru binele comun” (EntreComp, EU, 2018, p.3). De la
lansarea sa în 2016 (Bacigalupo et al., 2016), cu reunirea descriptivă a
cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor care circumscriu competenţa
antreprenorială, pe niveluri de „expertiză”, pentru „a fi antreprenorial şi a crea
valoarea socială, economică şi culturală pentru alţii” (EU, 2018, p.3), EntreComp
a contribuit, cros-sectorial, „la sprijinirea cetăţeniei active, a inovării, angajabilităţii
şi învăţării printr-un mod de gândire şi de acţiune antreprenorial” (p.3),
îmbunătăţind legătura dintre lumea educaţiei şi cea a muncii.
Conform atributelor delimitate în EntreComp, în urma unui design mixt de
cercetare (Bacigalupo et al., 2016), această capacitate presupune creativitate,
inovare, asumare de riscuri, puterea de a planifica, îndeplinirea obiectivelor,
folosirea imaginaţiei şi a abilităţilor pentru a identifica oportunităţi de a crea
valoare, capacitatea de a identifica etic şi sustenabil impactul ideilor, acţiunilor
şi oportunităţilor, conştiinţă şi stimă de sine, motivaţie şi perseverenţă,
capacitatea de a identifica şi mobiliza resursele, de a face faţă riscurilor şi
incertitudinilor, de a inspira entuziasm şi de a convinge şi pe alţii să acţioneze,
capacitatea de a lucra în echipe şi reţele sociale etc., trăsături pe care le
asociem şi antreprenoriatului social, aşa cum au fost demonstrate empiric
(Aydogmus, 2021; Capella-Peris et al., 2019).
În ultimul deceniu, sistemul educaţional a pus accent pe competenţele
antreprenoriale şi sociale, listate alături de celelalte competenţe de bază,
prin reconfigurarea cadrului de conceptualizare a curriculumului din
învăţământul obligatoriu, prin programe specifice, atât în învăţământul
preuniversitar, cât şi în cel universitar sau de-a lungul întregii vieţi. În
învăţământul universitar au apărut programe masterale sau postuniversitare
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pentru antreprenoriat social, aşa cum astfel de iniţiative au fost întreprinse în
toate universităţile de elită ale lumii, încă din anii ‘80. Astfel, Universitatea
Harvard a fost prima care a dezvoltat studii, cercetări, infrastructuri dedicate
de antreprenoriat social, urmată de cele din Stanford, Columbia, Yale etc.,
iar la scurt timp de cele europene (de ex., Universitatea din Oxford, cu
prestigiosul său centru Skoll de cercetare în antreprenoriat social) (Brock &
Steiner, 2009).
La nivel internaţional sunt preocupări, elaborări şi iniţiative specifice, o
întreagă comunitate ştiinţifică şi publicistică, cu jurnale, enciclopedii etc.
dedicate (de ex., Journal of Social Entrepreneurship). La nivel naţional,
este un domeniu în continuă expansiune, aşa cum evidenţiază studiul
UEFISCDI (Mitroi et al., 2015), antreprenorul bucurându-se de prestigiu
social. Totuşi, ecosistemul antreprenorial românesc nu este foarte dezvoltat,
fiind necesar să fie jalonat de o legislaţie mai clară privind antreprenoriatul
social şi diferenţierea de antreprenoriatul economic, dublate de măsuri de
sprijin, de o ofertă educaţională mai consistentă care să sprijine dezvoltarea
competenţelor pentru aceste domenii (Mitroi et al., 2015).
În România, interesul academic pentru fenomenul de antreprenoriat social
este într-o fază incipientă: sunt încurajate iniţiative de antreprenoriat social
studenţesc, devenite preocupări obligatorii de susţinut în toate universităţile
româneşti, sunt iniţiative aferente funcţiei sociale a universităţii, a
responsabilităţii ei sociale corporative şi prezenţei ei în cetate, implicată în
ameliorarea problemelor sociale, în inovarea socială. Totuşi, vorbim mai
degrabă despre iniţiative punctuale, cuprinse în sfera dimensiunii sociale a
universităţilor, mai puţin articulate conceptual în documentele lor manageriale
(Sava & Al Ghazi, 2018). Cum toate universităţile trebuie să fie preocupate
de dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi sociale ale studenţilor lor,
studiul de faţă se focalizează pe identificarea măsurii în care studenţii de la
ştiinţele educaţiei pot demonstra astfel de abilităţi pe parcursul studiilor
universitare de licenţă.

2.2.

Caracteristicile unui antreprenor social - stimularea lor prin educaţie

Centrul de cercetare în antreprenoriat social Skoll al Universităţii din Oxford
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defineşte antreprenorul social drept un „agent de dezvoltare socială, un pionier
al inovării de care beneficiază umanitatea. Antreprenorii sociali sunt ambiţioşi,
orientaţi spre misiunea de îndeplinit, strategici, plini de resurse şi orientaţi
spre rezultate” (Brock & Steiner, 2009, p.27).
Caracteristicile unui antreprenor social includ trăsături personale,
identificabile prin abilitatea de a fi creativ, motivaţie, stabilirea obiectivelor,
încredere în sine, abilitatea de a risca şi abilitatea de învăţa (García-González
& Ramírez-Montoya, 2020; Konakli & Göğüş, 2013). Tabloul caracteristicilor
antreprenorilor sociali este întregit şi prin includerea următoarelor trăsături,
deopotrivă demonstrate de studiile empirice:
Caracteristicile sociale, ce reunesc atribute precum abilitatea de a evolua,
capacitatea de a crea noi soluţii, angajament şi coerenţă, rezilienţă,
responsabilitate, conştientizare socială, coexistenţă şi cooperare (Aydogmus,
2021; Kubilay et al., 2016; Rey-Marti, Ribeiro-Soriano & Palacios-Marque,
2016).
În sfera caracteristicilor de iniţiativă socială se includ abilitatea de a răspunde
la provocări, spiritul de iniţiativă şi de inovaţie, leadershipul, formarea reţelelor
sociale şi abilitatea de a identifica oportunităţile (Capella-Peris et al., 2019;
García-González & Ramírez-Montoya, 2020).
Asumarea de riscuri se referă la disponibilitatea individului de a-şi investi
resursele posibile în oportunităţi (Verheul et al., 2015, as cited in Ndofirepi,
2020). Leadershipul orientat spre sustenabilitate, un alt atribut al
antreprenorilor sociali (Keyhani, Kim, 2021; Metcalf & Benn, 2013), necesită
lideri care „pot interpreta, face previziuni, descurcându-se prin hăţişul de
informaţii şi date, înţeleg în profunzime unele probleme complexe, angajează
grupuri în schimbare organizaţională adaptativă şi pot să gestioneze emoţiile
în mod adecvat” (Metcalf & Benn, 2013, p.371). Totodată, abilitatea de a
construi, face parte şi gestiona reţele sociale este necesară pentru orice
antreprenor, fie el social sau economic, fiind indicată şi de antreprenorii români
ca un prim factor de succes (Mitroi et al., 2015). Deschiderea spre mai
multe resurse informaţionale pe care reţelele sociale o facilitează oferă
încredere reciprocă; nevoile sociale pot fi comunicate clar, se pot lua decizii
inovatoare. Mai mult, acest element permite antreprenorilor sociali un schimb
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de informaţii cu alţi practicieni, cu experţi în domeniul acesta (Erden &
Erden, 2020; Nga & Shanmuganathan, 2010).
O viziune socială reprezintă un impuls puternic de a-şi imagina lumea mai
bună, fiind un element de bază pentru a lua iniţiativa (Barendsen & Gardner,
2004, apud Cohen et al., 2019). De asemenea, viziunea orientează individul
spre rezolvarea unor probleme sociale, jalonând identificarea de oportunităţi
de dezvoltare şi/sau de soluţionare a problemelor respective. Viziunea socială
şi inovarea socială adesea se complementează. Inovarea socială se referă
la capacitatea de creare şi implementare a noilor idei, destinate să susţină
calitatea vieţii, solidaritatea şi bunăstarea, conform definiţiei date de Bureau
of European Policy Advisers, în studiul „Social Innovation Exchange & the
Young Foundation” (2010, apud Portales, 2019). Mai exact, inovarea presupune
creativitatea, cu aportul căreia se rezolvă nevoi ale societăţii într-un mod inedit,
în baza viziunii pe care o avem despre binele social şi despre cum poate fi
atins.
Deopotrivă, trăsături ce circumscriu competenţa antreprenorială precum
creativitatea, toleranţa la ambiguitate, colaborarea, mentalitatea de creştere,
motivaţia, autonomia, originalitatea, capacitatea de a-şi asuma riscuri,
încrederea în sine, angajamentul pe termen lung şi rezistenţa (Newman et
al., 2019; Onstenk, 2003, Sezen-Gultekin & Gur-Erdogan, 2016) influenţează
competenţele de învăţare de-a lungul vieţii.
Toate aceste trăsături sunt dezirabil de format educabililor în context şcolar,
fiind parte a competenţelor de bază, atât antreprenoriale, cât şi sociale. Astfel,
cercetările (Tan, Le & Xuan, 2020) demonstrează faptul că stimularea
educaţiei antreprenoriale cu caracter experimental creşte probabilitatea ca
un student să fie implicat în dezvoltarea unei afaceri care să rezolve probleme
sociale. Este doar unul dintre argumentele pentru care educaţia în domeniul
antreprenoriatului social are un impact pozitiv asupra intenţiilor educabilului
de a crea valoare socială, dar şi asupra percepţiei acestuia legată de sprijinul
social. Pentru a stimula aceste procese formative, este necesar ca profesorii,
la rândul lor, să fie abilităţi nu numai din punct de vedere pedagogic, ci să
posede şi ei înşişi trăsăturile pe care se aşteaptă să le formeze, fiind mai
autentici, modele inspiraţionale pentru ecosistemul clasei şi al comunităţii în
care acţionează (Amorim Neto et al., 2019; Roundy, 2022). Aceste abilităţi
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se apreciază că le facilitează totodată profesorilor o mai uşoară adaptabilitate
la cariera didactică, indiferent de nivelul de şcolaritate la care predau (Amorim
Neto et al., 2019). În cele ce urmează, vom vedea, de aceea, ce alte abilităţi
din sfera antreprenoriatului social sunt necesare profesorilor, de ce şi cum
influenţează acestea comportamentul profesional, respectiv formarea
educabililor lor.

2.3.
Necesitatea existenţei competenţei de antreprenoriat social la
viitorii profesori
Cercetări care să argumenteze, să expliciteze CAS la profesori se desfăşoară
de peste 20 de ani, în diverse contexte socio-culturale. Dacă preocupări de
pionierat întâlnim în spaţiul american (Chand & Amin-Choudhury, 2006, 2009),
actualmente regăsim cercetări realizate în Turcia (Aladağ, 2017; Asici, 2021;
Aydogmus, 2021; Konakli & Göğüş, 2013; Sezen-Gultekin & Gur-Erdogan,
2016), în context olandez (Rigg & Van der Wal-Maris, 2020), cipriot (Erden
& Erden, 2017), canadian (Keyhani & Kim, 2021), în spaţiul latino-american
(brazilian: Amorim Neto, Rodrigues & Panzer, 2017; Amorim Neto et al.,
2019; Arruti & Paños-Castro, 2020; Capella-Peris et al., 2019; sau mexican:
de Lourdes et al., 2017), sau cel asiatic (Ho, Lu & Bryant, 2020, 2021; Tan,
Le & Xuan, 2020). Poate nu întâmplător sunt şi contexte unde ecosistemul
de antreprenoriat (social) este mai dezvoltat, cum este cel turc, de exemplu.
Cercetările derulate au căutat să evidenţieze specificităţi ale acestei
competenţe la profesori care predau la diferite niveluri de şcolaritate, începând
de la învăţământul preşcolar şi primar (Aladađ, 2017; de Lourdes et al.,
2017; Rigg & Van der Wal-Maris, 2020), până la cel universitar, vizând şi
măsura în care sunt dezvoltate aceste competenţe în formarea iniţială a
studenţilor (Aydogmus, 2021; Konakli, 2015; Kubilay et al., 2016; Rigg &
Van der Wal-Maris, 2020). Deopotrivă au căutat să identifice corelaţii între
diferitele atribute ale profesorului antreprenor social şi trăsăturile sale de
personalitate (Asici, 2021; Aydogmus, 2021; Ndofirepi, 2020) sau satisfacţia
(Amorim Neto, Rodrigues & Panzer, 2017; Erden & Erden, 2020) ori
performanţa profesională (Amorim Neto et al., 2019; Chand, Samvet &
Shukla, 2020; Ho, Lu & Bryant, 2020, 2021; Roundy, 2022).
Cercetări realizate în Turcia (Aydogmus, 2021; Konakli, 2015) au demonstrat
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existenţa unei corelaţii pozitive între caracteristicile antreprenoriale sociale
la viitori profesori şi autoeficacitate. Studiile identifică faptul că efortul şi
persistenţa (atribute ale auto-eficacităţii) se corelează pozitiv cu creativitatea
personală şi încrederea în sine, iar aceste atribute de antreprenoriat social
identificate la studenţii investigaţi (222 de studenţi de la ştiinţele educaţiei, în
cercetarea lui T. Konakli, respectiv 520 de studenţi, în cercetarea lui M.
Aydogmus) le permit să rămână puternici şi să facă faţă provocărilor cu
care se confruntă, găsind chiar maniere inedite de a rezolva problemele, de
a face faţă stresului profesional, respectiv de a preda elevilor lor aceste
atribute. De asemenea, Aydogmus (2021) demonstrează şi corelaţia acestor
trăsături cu o atitudine pozitivă faţă de profesia didactică, pe care o văd ca
pe o împlinire personală. Studenţii care au trăsături de antreprenoriat social
sunt mai încrezători în capacitatea lor de a fi buni profesori, din perspectiva
cunoştinţelor, valorilor, abilităţilor pe care le au de a insufla elevilor lor încredere
în sine, persistenţă, moralitate şi valori (Aydogmus, 2021). Corelaţii pozitive
sunt deopotrivă demonstrate între trăsăturile de antreprenoriat social şi
disponibilitatea de efort, de a acţiona pentru a depăşi situaţii dificile şi a
rezolva probleme pe care alţii nu sunt dispuşi să le rezolve, fiind încrezători
că o pot face (Aydogmus, 2021). Modul în care CAS influenţează profesia
didactică este demonstrată atât prin contribuţia acesteia în a da profesorilor
capacitatea şi resursele de a gestiona provocările profesiei didactice cu
determinare, încredere, disponibilitate de efort (Asici, 2021; Konakli & Göğüş,
2013, apud Konakli, 2015), respectiv abilitatea de a insufla educabililor lor
viziunea şi valorile sociale, trăsăturile de antreprenori sociali, cât şi prin aportul
la a facilita inovarea în procesul didactic (Ho, Lu & Bryant, 2021).
De asemenea, alte studii indică faptul că profesorii care deţin competenţe
antreprenoriale dispun de o înţelegere mai profundă a conţinutului de predat
(Martin et al., 2018, apud Ho, Lu & Bryant, 2020), folosind idei inovative şi
metode alternative de învăţare, ce adaugă valoare învăţării elevilor lor
(Hietanen, 2015, apud Ho, Lu & Bryant, 2020). Profesorii inovatori abordează
predarea integrată (Schimmel, 2016, apud Keyhani & Kim, 2021), învăţarea
experienţială, încorporează tehnici teatrale în procesul de învăţare, folosind
informaţii utile şi actuale în procesul educativ (Bulger et al., 2016, apud
Keyhani & Kim, 2021).
Studiul pilot realizat în Olanda, între 2018/2019, în care fiecare student şi-a
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putut proiecta propriul joc legat de domeniul antreprenoriatului social, a
demonstrat legătura dintre competenţele antreprenoriale, respectiv abilităţile
sociale şi strategiile de predare. După pilotarea jocurilor şi introducerea în
conceptualizarea educaţiei antreprenoriale sociale, studenţii au devenit mai
conştienţi de beneficiile abilităţilor antreprenoriale şi de importanţa stimulării
creativităţii şi iniţiativei la elevii lor (Rigg & Van der Wal-Maris, 2020).
Alte cercetări din Turcia (Aladağ, 2017; Asici, 2021) identifică măsura în
care studenţii de la ştiinţele educaţiei posedă CAS. Se evidenţiază faptul că
studenţii care studiază la ştiinţele sociale au un nivel ridicat în ceea ce priveşte
caracteristicile de antreprenoriat social, fiind ghidaţi de valori sociale precum
ajutorarea aproapelui, echitate şi incluziune, respect, generozitate etc.
Trăsăturile respective sunt întâlnite atât prealabil înscrierii la astfel de studii
universitare, cât mai ales dezvoltate, ca valoare adăugată, pe parcursul
studiilor.
Evocăm, în final, un studiu asupra studenţilor din Mexic (García-González &
Ramírez-Montoya, 2020) în care s-a urmărit evaluarea CAS în învăţământul
superior şi identificarea factorilor, respectiv proceselor educaţionale, care
promovează dezvoltarea sa, ca proces continuu de învăţare, în cadrul
implementării întreprinderilor sociale. În acest studiu s-a folosit instrumentul
dezvoltat de Capella-Peris et al. (2019), pe care şi noi l-am folosit. Studiul
confirmă că cei mai semnificativi constructori pentru CAS la viitorii profesori
sunt trăsăturile personale, caracteristicile sociale şi caracteristicile de iniţiativă
şi inovare socială.
Educaţia nu este cel mai inovativ sector, cu iniţiative sociale semnificative,
dar are un rol crucial în a modela minţile şi ideile viitoarelor generaţii, aşa
cum evidenţia Aydogmus (2021). Acesta argumentează că profesori
antreprenori sociali, dedicaţi, cu viziune şi determinare, pot avea un impact
semnificativ asupra educabililor lor, pentru ca aceştia să achiziţioneze
abilităţile de care au nevoie în viitor. Date fiind argumentele evocate, vom
căuta să identificăm în ce măsură atributele antreprenoriatului social se
regăsesc la studenţii de la ştiinţele educaţiei din România.
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3. Metodologia cercetării
3.1.

Scopul cercetării

Cercetarea derulată a vizat identificarea măsurii în care abilităţile de
antreprenoriat social sunt întâlnite la studenţii de la ştiinţele educaţiei din România,
pe parcursul studiilor universitare de licenţă. În acest sens, printr-un design
cantitativ, non-experimental, comparativ şi corelaţional, am căutat să aflăm
dacă există diferenţe între studenţii din anul I şi studenţii din anul al III-lea în
ce priveşte diferite atribute ale CAS, respectiv care sunt potenţiali factori
care influenţează existenţa acestei competenţe.

3.2.

Eşantionul cercetării

509 studenţi din centrele universitare din România au oferit răspunsuri valide:
102 studenţi de la Universitatea de Vest din Timişoara, 173 de studenţi de la
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, 65 de studenţi de la Universitatea
„Valahia” din Târgovişte, 53 de studenţi de la Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu, 40 de studenţi din cadrul Universităţii din Bucureşti, 35 de studenţi
din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 19 studenţi de la
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 14 studenţi de la Universitatea „Ştefan
cel Mare” din Suceava, respectiv 8 studenţi de la Universitatea din Craiova.
Vârsta medie a participanţilor este de 21 de ani, respondenţii având între 18
şi 53 de ani. Dintre aceştia, 97,6% sunt de gen feminin, reflectând structura
de reprezentare la nivel naţional pentru studenţii de la ştiinţele educaţiei. De
asemenea, 52,8% dintre respondenţi provin din mediul rural, iar 47,2% din
mediul urban.
Raportat la anul de studii pe care îl frecventează, 305 respondenţi sunt din
anul I (59,9%), iar 204 studenţi sunt din anul al III-lea (40,1%). Dintre
respondenţi, majoritari sunt cei care urmează cursurile specializării de
„Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” (PIPP) – 67,4%, urmaţi de
cei de la „Psihopedagogie specială” (PPS) - 87 de studenţi (17,1%), respectiv
„Pedagogie” (79 de studenţi, adică 15,5%).
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3.3.

Procedură

În perioada 8 - 29 martie, 26 aprilie - 14 mai 2021 am chestionat online, prin
intermediul formularelor Google, în prima fază, studenţii de la Departamentul
Ştiinţe ale Educaţiei, UVT (anul I şi anul III), folosind adresa instituţională.
În a doua etapă am extins la nivel naţional, trimiţând invitaţia de a participa
la studiu tuturor centrelor universitare din România care oferă specializări în
domeniul ştiinţelor educaţiei. Participanţii au rămas anonimi, iar participarea
lor a fost voluntară, completând chestionarul doar cei care şi-au dat
consimţământul informat asupra folosirii datelor în scop de cercetare.
Datele au fost colectate utilizând următoarele instrumente: chestionarul
SECPTS (Social Entrepreneurship Characteristics of Preservice Teachers’
Scale), dezvoltat de Konakli şi Göğüş (2013), şi chestionarul SECS (Social
Entrepreneurship Competency in Higher Education), dezvoltat de CapellaPeris et al. (2019).
Chestionarul SECPTS a fost tradus, adaptat şi testat pe populaţia românească.
Este alcătuit din afirmaţii formulate într-o manieră pozitivă cu răspunsuri
măsurate cu ajutorul Scalei Likert cu 5 trepte, variind de la: 0 = puternic
dezacord, la 5 = acord puternic. Cuprinde 21 de itemi împărţiţi pe 3 dimensiuni
de evaluare a caracteristicilor de antreprenoriat social ale profesorilor:
- D1 - capacitatea de a-şi asuma riscuri - prin 7 itemi (exemplu de item:
„Nu poţi avea succes fără a-ţi asuma riscuri”), acoperind aspecte precum
entuziasmul, dorinţa de a depăşi orice obstacol, disponibilitatea de a rezolva
probleme;
- D2 - creativitatea personală - prin 6 itemi (exemplu de item: „Înainte
de a începe ceva, mă gândesc dacă există modalităţi diferite în care aş
putea face acest lucru”), vizând deschiderea spre puncte de vedere
diferite, identificarea de repere funcţionale, inovare, noutate;
- D3 - încrederea în sine - înţeleasă ca exprimarea opiniilor fără teamă,
încrederea în propriile competenţe profesionale, măsurată prin 8 itemi
(exemplu de item: „Influenţez cu propriile mele opinii persoanele din jur”).
Am primit dreptul de a utiliza acest chestionar chiar de la autorii care l-au
dezvoltat, scriindu-le direct. Autorii au trimis varianta în limba turcă.
Chestionarul a fost tradus în limba română, respectiv tradus retrovers în
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limba turcă, cu apel la traducători autorizaţi independenţi ai unei firme de
traducere, respectiv au fost verificate independent cele două traduceri de o
a treia persoană, specialistă în ştiinţele educaţiei.
Cel de-al doilea chestionar, chestionarul SECS (Social Entrepreneurship
Competency in Higher Education) cuprinde 29 de itemi, împărţiţi pe 3
dimensiuni de evaluare a competenţelor de antreprenoriat social pentru
studenţi:
- D1 - trăsăturile personale - delimitate prin aspecte precum: încredere
în potenţialul personal, motivaţia de a atinge obiectivele, atitudine pozitivă,
asumare de riscuri; 9 itemi (exemplu de item: „Sunt hotărât/ă să-mi ating
obiectivele.”);
- D2 - caracteristicile sociale - identificate prin aspecte precum
cooperare, conştientizare socială, angajament şi respect pentru acţiunile
publice, flexibilitate; 11 itemi (exemplu de item: „Oamenii care îi ajută pe
ceilalţi sunt un exemplu de urmat.”);
- D3 - caracteristicile de iniţiativă socială şi de inovare - reunind aspecte
precum abilitatea de schimbare şi abilitatea de identificare a oportunităţilor,
responsabilitate, disponibilitatea de a ajuta, deschidere la nou; 10 itemi
(exemplu de item: „Îmi imaginez noi utilizări pentru obiective comune.”).
Capella-Peris et al. (2019) prezintă o fiabilitate .77 pe prima dimensiune, .77
pe a doua dimensiune şi .76 pe ultima dimensiune. Răspunsurile sunt măsurate
cu ajutorul scalei Likert (1- puternic dezacord, 5- acord puternic).
Analizele statistice descriptive şi datele privind corelaţiile, respectiv diferenţele
dintre competenţa antreprenorială şi experienţa studenţilor, au fost analizate
cu programul IBM SPSS v25.
Analiza datelor a permis verificarea următoarelor ipoteze:
1. Experienţa educaţională (anul de studii) a studenţilor poate genera
diferenţe semnificative în ceea ce priveşte CAS a acestora.
2. Există diferenţe semnificative statistic între CAS, în funcţie de
specializarea de studii universitare pe care o urmează studenţii, PIPP,
Pedagogie sau PPS.
3. Capacitatea de asumare a riscurilor de către studenţi se corelează cu
trasăturile de personalitate ale acestora şi nivelul de creativitate personală.
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4. Rezultatele cercetării
Pentru testarea ipotezelor, în cadrul analizei secundare a datelor am folosit
calculul coeficienţilor de corelaţie Pearson şi testul T-Student pentru
eşantioane independente. De asemenea, pentru fiecare dintre dimensiunile
analizate am optat pentru construirea unui indicator agregat, ca scor factorial
al răspunsurilor obţinute la fiecare dintre itemii componenţi.
Pentru verificarea primei ipoteze, am folosit testul-T pentru eşantioane
independente. Rezultatele obţinute nu au confirmat ipoteza formulată conform
căreia experienţa educaţională a studenţilor ar putea genera diferenţe
semnificative în ceea ce priveşte CAS (Tabelul nr. 1). Mai exact, anul de
studii (experienţa educaţională) nu generează diferenţe semnificative din
punct de vedere statistic privind CAS a studenţilor, pentru niciuna dintre
cele şase dimensiuni analizate.
Tabelul nr. 1. Rezultatele testelor T pentru analiza diferenţelor dintre anul de
studiu al studenţilor şi CAS
Anul de studii
Variabilă

Anul I
(N = 305)

Anul III
(N = 204)

M

AS

M

AS

t

p

df

-.02

.974

.4

1.03

-.754

.457

507

.3

1.05

-.04

.906

.888

.375

507

Creativitatea

-.006

.965

.009

1.05

-.172

.864

507

Trăsături personale

-.05

.996

.07

1.00

1.452

.147

507

Caracteristici sociale

.01

.995

-.02

1.00

.431

.667

507

Caracteristici de iniţiativă şi
inovare socială

.02

1.02

-.03

.964

.589

.556

507

Asumarea riscurilor
Încrederea de sine
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Şi în cazul verificării celei de-a doua ipoteze am recurs la utilizarea testului T
pentru eşantioane independente (Tabelul nr. 2). Astfel, am constatat existenţa
unor diferenţe semnificative statistic între mediile grupurilor de studenţi care
frecventează cele două programe de studii PIPP (M=,08; AS=,954) şi studenţi
de la Pedagogie (M= -,22; AS=1,04) în ceea ce priveşte capacitatea de
asumare de riscuri t(507)=2,559, p=0,01. De asemenea, diferenţele
semnificative din punct de vedere statistic dintre mediile celor două grupuri,
PIPP (M=,09, AS=,952), respectiv Pedagogie (M=-,27; AS=3.09) s-au
menţinut şi în cazul variabilei trăsăturile personale ale studenţilor
(t(509)=2,209, p=0,02), fapt care a contribuit şi la confirmarea celei de-a
treia ipoteze de cercetare.
Tabelul nr. 2. Rezultatele testelor T pentru analiza diferenţelor dintre
studenţi de la specializarea PIPP şi studenţi de la specializarea Pedagogie, în
ceea ce priveşte CAS
Specializare
PIPP
(N = 348)

Variabilă

PEDA
(N = 79)
t

p

df

1.04

2.559

0.01

420

3.09

2.209

0.02

420

M

AS

M

AS

Asumarea de riscuri

.08

.954

-.22

Trăsături personale

.09

.952

-.27

Pentru testarea celei de-a treia ipoteze (Tabelul nr. 3) am recurs la construirea
unui model de regresie multivariată, în care am utilizat ca predictori trăsăturile
de personalitate ale studenţilor şi nivelul de creativitate al acestora pentru
explicarea capacităţii de asumare a riscurilor. Rezultatele obţinute au fost
semnificative din punct de vedere statistic: F(2, 506) = 444,31 p< 0,000 cu
R2 = 0,637. Altfel spus, capacitatea de asumare a riscurilor poate fi explicată
în proporţie de aproximativ 64% de influenţa manifestată de trăsăturile de
personalitate şi de capacitatea de creativitate a studenţilor. Mai exact,
capacitatea studenţilor de asumare a riscurilor este într-o relaţie consolidată
cu structura de personalitate şi creativitatea personală, fapt care îi poate
determina să-şi asume riscuri într-o măsură mai consistentă, validând astfel
şi ultima ipoteză.
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Tabelul nr. 3. Model de regresie Asumarea riscurilor: predictori trăsăturile de
personalitate şi nivelul de creativitate
Predicţia asumării riscurilor (AS)
Variabile

B

Constanta

3.708E-16

Β

t

P

Creativitate personală (CP)

.115

.115

3.917

.000

Trăsături personale (TR)

.745

.745

25.501

.000

R=0,798

R2=0.637

F(2)=444,317

p = 0.00

5. Discuţii
Rezultatele studiului investigativ oferă o imagine asupra manierei în care
studenţii de la ştiinţele educaţiei, de la începutul, respectiv de la finalul studiilor
universitare de licenţă, autoevaluează abilităţi aferente antreprenoriatului
social, precum: încredere în sine, atitudini prosociale, creativitatea personală,
asumarea de riscuri etc., punându-şi în valoare trăsăturile de personalitate.
În cele ce urmează vom detalia câteva aspecte care atrag atenţia, potrivit
datelor studiului.
Astfel, infirmarea primei ipoteze cu privire la existenţa unei diferenţe
semnificative statistic între experienţa educaţională a studenţilor (anul I şi
anul III) şi CAS a acestora poate indica faptul că de-a lungul anilor de studii
nu sunt expuşi suficient de mult la stimuli de natură a le dezvolta atributele
acestei componenţe în pregătirea profesională.
Studenţii de anul I s-au autoapreciat ca având un nivel mai scăzut în ceea ce
priveşte capacitatea de a-şi asuma riscuri, creativitatea şi trăsăturile personale,
dar s-au autoevaluat ca având o încredere în sine mai bună decât studenţii
de anul al III-lea. Datele obţinute sunt similare cu cele prezentate în studiul
lui Aydogmus (2021), în care nu au fost găsite diferenţe semnificative din
punct de vedere statistic între ani de studiu, ci în funcţie de direcţia de studiu
a studenţilor.

24

Datele expuse confirmă cea de-a doua ipoteză, cu privire la existenţa unor
diferenţe semnificative statistic între studenţi în funcţie de specializarea pe
care o urmează. Pentru studenţii de la PIPP şi cei de la Pedagogie (nu şi
pentru cei de la PPS) se observă diferenţe în ceea ce priveşte capacitatea
de asumare de riscuri şi trăsăturile personale. Astfel, viitorii profesori de la
PIPP se simt mai încrezători şi pregătiţi, decât cei de la Pedagogie pentru a-şi
asuma riscuri profesionale, respectiv cu privire la puterea de a planifica,
capacitatea de a-şi îndeplini obiectivele personale, de a rămâne motivaţi şi
perseverenţi în activităţile de învăţare.
Deopotrivă, datele confirmă că 64% din variaţia variabilei asumării de riscuri
este susţinută şi influenţată în manifestarea ei de trăsăturile de personalitate
şi de creativitatea personală (ipoteza 3). Astfel, raportându-ne la itemii aleşi,
studenţii apreciază dezvoltarea capacităţii de a-şi asuma riscuri ca urmare a
unei relaţii durabile între promovarea colaborării, inovării şi diversităţii în
clasa de elevi. Viitorii profesori, prin calitatea de lideri sociali, devin căutători
de adevăr şi creatori de noi idei (Aydogmus, 2021), ceea ce presupune
preocuparea pentru stimularea creativităţii la educabilii lor. Având în vedere
că atitudinea proactivă, comportamentul şi trăsăturile de personalitate ale
profesorilor inspiră motivaţia elevilor (Khalilzadeh & Khodi, 2008, apud Asici,
2021), performanţa lor (Ulug et al., 2011, apud Asici, 2021) şi realizarea
academică (Eryilmaz, 2014, apud Asici, 2021), este necesar ca pe parcursul
pregătirii profesionale iniţiale să fie avută în vedere dezvoltarea abilităţilor
evocate. Dezvoltarea acestor abilităţi nu necesită neapărat existenţa unor
cursuri distincte, ci preocuparea de a le dezvolta transversal, consecvent,
sistematic, în diverse contexte de predare-învăţare-evaluare. Cercetătorii
olandezi afirmă că nu este vorba doar despre a fi abilitaţi, dar şi despre a-i
ajuta pe studenţi să conştientizeze că trebuie să acţioneze pentru formarea
acestor abilităţi (Rigg & Van der Wal-Maris, 2020).

6. Concluzii
Prin acest studiu am dorit să evidenţiem importanţa competenţei de
antreprenoriat social, ce necesită a fi formată în pregătirea iniţială a viitorilor
profesori. Am identificat în ce măsură este aceasta prezentă la studenţi,
viitori profesori, la începutul, respectiv la finalul formării iniţiale. Datele
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obţinute arată că nu există diferenţe semnificative între experienţa
educaţională (anul de studii) şi CAS, ceea ce presupune o posibilă valoare
adăugată scăzută a studiilor universitare în formarea ca antreprenori sociali.
Desigur, pentru a putea vedea mai precis cum evoluează aceste trăsături
de-a lungul anilor de studii, sunt necesare cercetări longitudinale.
Totodată, s-a demonstrat că există diferenţe semnificative din punct de vedere
statistic în ceea ce priveşte dimensiunea asumării de riscuri şi trăsăturile
personale. Astfel, viitorii profesori pot crea oportunităţi educaţionale pentru
a dezvolta capacitatea de a-şi asuma riscuri, perseverenţa, motivaţia de a
crede în anumite obiective, nu numai din punct de vedere cognitiv, ci şi al
abilităţilor şi atitudinal. Pe de altă parte, s-a evidenţiat că există o corelaţie
pozitivă între capacitatea de asumare de riscuri a studenţilor şi influenţa
dimensiunii de creativitate personală, respectiv a trăsăturilor personale. Altfel
spus, cu cât se dezvoltă mai mult capacitatea de asumare a riscurilor în
rândul studenţilor, cu atât ei pot fi persoane cu un nivel ridicat al trăsăturilor
personale, putându-i inspira în mai mare măsură pe educabilii lor.
Aşadar, studiul de faţă aduce în discuţie problematica dezvoltării competenţei
de antreprenoriat social la profesori, oferind jaloane utile cu privire la conţinutul
şi importanţa acesteia, pentru ca profesorii să poată forma educabililor lor
abilităţi necesare pentru viitor. Actorii educaţionali din mediul universitar
care formează viitori profesori, profesorii şi practicienii înşişi şi alte părţi
interesate au repere pentru a reflecta în mai mare măsură cum pot integra
dezvoltarea acestei competenţe pe parcursul studiilor şi a activităţii didactice.
Rezultatele trebuie privite cu precauţie, dat fiind caracterul constatativ al
studiului. Mai acurat ar fi să se realizeze studii longitudinale asupra aceloraşi
studenţi, pentru a vedea mai nuanţat în ce măsură apar schimbări de-a lungul
studiilor universitare, respectiv pe care componente. În acest sens, considerăm
utile ca direcţii viitoare de cercetare: a) derularea unui studiu longitudinal pe
o durată de 3 ani; b) odată identificată mai precis măsura în care se dezvoltă
CAS, pe ce componente, studii cvasi-experimentale pot fi concepute, pentru
a dezvolta în mai mare măsură componente vizate ale acestei competenţe;
c) extinderea factorilor de influenţă în crearea unui climat educaţional pozitiv
în ceea ce priveşte CAS, prin crearea de comunităţi de învăţare, proiectarea
mai multor programe şi oportunităţi de învăţare experienţială.
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Demersul investigativ propus este necesar a fi extins şi aprofundat, atât în
scop diagnostic, cât şi ameliorativ, fiind o resursă pentru reflecţii şi posibile
intervenţii din partea cadrelor didactice, a decidenţilor educaţionali.
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