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1. Argument pentru o nouă strategie didactică de abordare a costurilor la 

economie 

 

Am ales o temă din programa școlară a  disciplinei Economie, studiată în clasa a 11-a ,în majoritatea 

liceelor din România. Tema “Costul de  producție și echilibrul producătorului”   este o temă de sinteză   

cu un grad de dificultate  maxim deoarece necesită integrarea la nivel superior a cunoștințelor 

acumulate la alte teme cum ar fi Productivitatea, Tipologia costurilor(totale-medii, fixe-variabile, 

materiale-salariale) și evoluția lor în funcție de dinamica producției, Profitul. Experiența de la clasă 

ne-a dovedit ca utilizarea tabelelor și a graficelor în maniera tradițională, adică realizarea lor la tablă 

și pe caiete, a fost profund nesatisfăcătoare. Elevilor li s-a cerut o atenție maximă pe o perioadă 

lungă de timp, informațiile fiind foarte numeroase  și dificile.  În plus, neavând posibilitatea de a lucra 

individual sau pe grupe asupra modelelor teoretice descrise prin utilizarea unor date numerice 

diferite, elevii și-au pierdut motivația și nu au înțeles importanța practică deosebită a informației 

transmise.  Este adevărat ca timpul insuficient alocat economiei în planul de învățământ, trunchiul 

comun al disciplinelor, dar și complexitatea temei abordate au contribuit semnificativ la 

nemulțumirea noastră față de rezultatele obținute la clasă.  

Analiza strategiei noastre din perspectivă psihologică a implicat alegerea unei suite de secvențe și 

acțiuni care să conducă mai repede și mai bine la atingerea scopului, a competențelor specifice 

urmărite prin studiul economiei.  În termenii unui demers de tip probabilistic, strategia pedagogică 

propusă o putem include  în rândul strategiilor de perspectivă (de perseverare pe șansa cea mai 

mare),dar și a strategiilor de  adaptare la schimbare . 

Interdisciplinaritatea pedagogică a reprezentat o caracteristică a abordării noastre vizând realizarea 

unor interacțiuni între diversele branșe ale cunoștințelor de tip economic și posibilitatea abordării lor 

prin intermediul programelor Microsoft Office 2007. Interdisciplinaritatea contribuie la reformarea 

vechilor programe de învățământ care "se limitau să stabilească o listă de cunoștințe de predat, 

având în vedere doar o singura disciplină, mărginită de cele mai multe ori la un nivel de educație" și 

la “o latură a educației ”(D'Hinaut, L., coordonator. , . ). 

Interdisciplinaritatea pedagogică  a urmărit traducerea scopurilor educației  dar și a competențelor 

generale urmărite prin studiul științelor sociale  într-un scenariu didactic realizat prin colaborarea cu 

profesori de specialități diverse. Teoriile care ne-au ghidat, concep procesul de instruire ca organizare 

a activității obiectuale și verbale a elevilor, și sunt cunoscute sub denumirea de teorii operaționale 

ale învățării. Punerea în aceeași ecuație a activităților obiectuale (de a  manipula  efectiv ) și a celor 



verbale (de denumire, designare a lucrurilor) se realizează grație a ceea ce reprezintă principiul 

interiorizării. Interiorizarea reprezintă un fapt psihologic, însă acesta nu se produce de la sine, ci 

grație unui proces didactic denumit formarea pe etape a acțiunilor mintale si a structurilor cognitive. 

După cum sugerează termenul interiorizare, acțiunile mintale, adică elaborarea structurilor cognitive 

(noțiunile, procedurile de operare în plan mintal, etc.) rezultă din acțiuni practice. Cum vom arăta , 

mijlocul de realizare a acestui tip de instruire îl constituie metoda pe etape: se începe cu elemente de 

orientare bazate pe tipologia costurilor; apoi se trece la acțiuni verbale, în limbaj extern (cu voce 

tare) de prezentare a criteriilor de clasificare a costurilor, atenția elevilor orientându-se asupra 

diferențelor dintre aceste criterii. 

SECVENȚA DIDACTICĂ NUMĂRUL 1. 

Tabelul de clasificare a costurilor de producție va fi prezentat după înșiruirea totalității costurilor 

determinate de fabricarea unui produs. O firmă are următoarele cheltuieli concrete pentru a produce 

100 de bucăți de produse, materii prime 100 milioane u.m., combustibil pentru fabricație 20 milioane 

u.m., energie, apă pentru fabricație 20 milioane, combustibil pentru încălzirea unității economice 5 

milioane u.m., salariile directe (ale personalului direct productiv) 15 milioane u.m., salarii indirecte 

(ale personalului administrativ) 5 milioane u.m., amortizări 20 milioane u.m., chiria 4 milioane u.m., 

dobânzi  5 milioane u.m. Elevilor li se va cere să discearnă și să calculeze costurile fixe și variabile, 

apoi pe cele materiale și salariale. Exemplul concret folosit va fi utilizat pentru a introduce datele sale 

numerice într-un tabel de clasificare a costurilor după două criterii, pe verticală va fi  considerat 

criteriul evoluției lor în funcție de dinamica producției (determinând costurile fixe și variabile) iar pe 

orizontală va fi gândit criteriul naturii factorului de producție consumat, capital, muncă sau natură 

(determinând costuri materiale, costuri salariale și alte tipuri de cheltuieli). Unele și aceleași costuri 

pot fi grupate după  criterii diferite, dar care pot fi totuși suprapuse. Utilizarea tabelelor în  Excel  

poate evidenția mai pregnant cele două criterii de clasificare a costurilor cât și suprapunerea lor. 

 



Resursa educațională creată în acest scop poate fi accesată aici! 

SECVENȚA DIDACTICĂ NUMĂRUL 2   

Acum se prezintă în paralel evoluția costurilor fixe și variabile totale, a costurilor medii fixe, variabile 

și totale, cât și a costului marginal în funcție de dinamica producției. Tabelele numerice realizate și 

graficele aferente lor permit vizualizarea nivelului minim al costului variabil mediu la punctul de 

întâlnire cu costul marginal și a nivelului minim a costului total mediu în punctul de întâlnire cu costul 

marginal. Importanța acestor tabele și grafice în practica economică  este enormă. Prin intermediul 

lor producătorul poate afla nivelul producției la care costul pe unitate de produs va fi cel mai mic 

posibil  și profitul cel mai mare. Producătorul nu trebuie să depășească acest nivel al producție 

deoarece va deveni  tot mai ineficient prin creșterea costului pe unitate de produs. 

Din punct de vedere IT, am utilizat  Galeria Stiluri de tabel pentru a formata rapid foaia de calcul. 

Pentru aceasta, cu tabelul selectat, vom face clic pe fila Formatare ca tabel. Există posibilitatea să 

aplicăm un stil de tabel pentru a obține rapid un design de calitate și o formatare profesională a 

tabelelor. 

Pentru a realiza reprezentările grafice necesare am ales  tipul de diagramă prin puncte din Panglică 

(fila Inserare, grupul Diagrame). 

 

 

SECVENȚA DIDACTICĂ NUMĂRUL 3  

Aici am descris cu ajutorul tabelelor  în Excel evoluția producției, a productivității muncii medii si 

marginale în funcție de un factor variabil, numărul de muncitori angajați. Am urmărit înțelegerea 

corelațiilor dintre muncă și productivitate,dintre productivitatea medie și marginală. Am clarificat 



existența celor trei zone de dezvoltare,prima extensivă, a doua intensivă, ambele  bazate pe eficiență 

-  și al treilea stadiu neeconomic, adică ineficient. În stadiul prim extensiv se înregistrează creșteri ale 

producției,productivității medii și marginale dar creșterea productivității marginale este mai mare 

decât a productivității medii. Stadiul al doilea, al dezvoltări intensive debutează cu egalarea 

productivității marginale de cea medie. În acest moment productivitatea medie este maximă. 

Producția  continuă sa crească  dar mai lent, productivitatea marginală si medie scad ,cea marginală 

scăzând mai rapid decât cea medie. Stadiul ultim este ineficient deoarece prin creșterea numărului 

lucrătorilor producția scade, productivitatea medie scade de asemenea ,iar cea marginală este 

negativă.  

Aici am aplicat o operație de formatare condițională, Bare de date, pentru a evidenția evoluția 

productivității medii. 

 

Am ajuns, în sfârșit, la structurarea operațiilor mintale - produse ale interiorizării pentru principalele 

concepte economice ce vor fi integrate în secvența următoare. 

În activitatea de instruire pe care v-o propunem procesul psihologic al interiorizării se află în strânsă 

dependentă cu metoda modelării, precum și cu principiul acțiunii; pentru ca interiorizarea sa se 

producă este necesar ca elevul să acționeze asupra obiectelor sau mai bine zis,asupra modelelor 

corespunzătoare acestora. 

SECVENȚA DIDACTICĂ NUMĂRUL 4  

Aici se urmărește prin intermediul modelarii sesizarea corelațiilor extrem de complexe între celelalte 

trei secvențe. Punctul de echilibru al producătorului se află la sfârșitul stadiului al doilea din evoluția 

productivității când producția este maximă, productivitatea marginală este 0 și costul total mediu se 

afla la nivelul cel mai mic. Aceasta este situația ideala spre care producătorul tinde,costul pe unitate 

de produs fiind minim,iar profitul total maxim. Determinarea nivelului producției la care 



producătorul atinge punctul de echilibru se poate astfel calcula și stă la baza planificării unei activități 

eficiente. Costul marginal are o mare importanță pentru luarea deciziilor privind mărirea ofertei de 

bunuri; maximizarea profitului presupune ca realizarea fiecărei unități suplimentare de producție să 

se facă cu un efort cât mai redus, sporul de cost fiind, deci, cât mai mic. În caz contrar, costul 

marginal va creşte, diminuând eficiența întreprinderii. Aşadar, curbele Cm, Cmg, prețul de vânzare 

(determinat exogen) sunt elemente constituente ale curbei ofertei. Nivelul optimal al producției este 

obținut prin intersectarea dreptei prețului şi a curbei costului marginal; din curba Cmg are valoare 

economică pentru cazul considerat, numai porțiunea situată peste curba costului mediu (orice punct 

inferior acestei intersecții ar genera pierderi producătorului întrucât Cmg > Prmg). 

Instrumentalizarea acțiunilor urmărite prin activitatea noastră paideutică vine in întâmpinarea  

redimensionării raportului dintre latura verbalistă și cea actional -productivă a practicii didactice. În 

același timp, scenariul didactic propus sperăm să faciliteze punerea in contact a elevilor cu  

fenomene economice mai greu accesibile perceperii directe,  cu aspecte ale realității economice greu 

sesizabile, care nu pot fi deslușite decât prin prelucrări sofisticate, cu ajutorul tehnicilor si 

instrumentelor speciale furnizate de computer. 

 


