
 
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Str. Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, 
Bucureşti 010102 

Tel:021.313.64.91; 021.314.27.83 
ROMANIA 

Fax: 40/1/312.14.47 
 
                                                                                                              Nr. 446/18.04.2017 
 

ANUNŢ 
 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  scoate la concurs următoarele posturi vacante/suspendate: 
 
- ½ normă, post suspendat de Cercetător științific, gradul III, pentru laboratorul Curriculum, 

perioadă determinată, 1 an;  
- ½ normă, post vacant de Cercetător științific, gradul III,  pentru laboratorul Teoria educației, 

perioadă determinată, 18 luni; 
- ½ normă, post vacant de cercetător științific, pentru laboratorul Teoria educației, perioadă 

determinată, 18 luni; 
- ½ normă, post vacant de asistent cercetare, pentru laboratorul Teoria educației, perioadă 

determinată, 18 luni; 
- 1 post vacant de cercetător științific, pentru laboratorul Politici educaționale, perioadă 

determinată, 1 an; 
-  ½ normă, post vacant de cercetător științific, pentru laboratorul Cercetare pentru tineret, 

perioadă determinată, 1 an. 
      

Pentru informaţii suplimentare privind concursul, vă rugăm să contactaţi Institutul de ştiinţe ale 
Educaţiei, str. Ştirbei Vodă, nr. 37, sector 1, Bucureşti, telefon: 021.315.88.91, persoană de contact este 
doamna Carmen Bălășoiu, Inspector Resurse umane.  
      Înscrierile şi depunerea dosarelor persoanele se fac până pe data de  17 mai 2017, ora 12.00,   
la biroul Resurse umane al ISE. Selecţia dosarelor se va face până pe data de   18 mai 2017.            
Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa la sediul ISE și pe site-ul instituției, la aceeați dată.                        
 
Candidatul pentru un post contractual vacant trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din 
HG nr. 1.027/2014 privind  Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant. 
 
La înscriere candidații vor depune următoarele documente, conform art.6 din HG nr.1.027/2014: 
 

1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice; 
2) copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea; 
3)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de instituția publică; 

4) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă sau în specialitate; 
5) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale; 
6) adeverința medicală  care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități 
sanitare abilitate; 

7) curriculum vitae; 

 



8) precum și alte documente specifice prevăzute în Metodologia internă de concurs pentru posturile 
de cercetare, aflată pe site-ul ISE, la adresa www.ise.ro. 

 
            Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 
 

- 30 de zile de la data anunțului, conform Legii nr.319/2003 – Statutul personalului de cercetare – 
dezvoltare. 

 
Condiții generale pentru ocuparea posturilor:  
 

1) Pentru postul de Asistent de cercetare științifică, să fie absolvent cu examen de licență sau de 
diplomă; 

2) pentru postul de   Cercetător științific: să aibă activitate de cercetare – dezvoltare în specialitate 
sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități; 

3) pentru postul de Cercetător științific, gradul III: activitate de cercetare –dezvoltare în 
specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care 
dețin titlul de doctor, pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a 
cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de 
doctor. 

 
Cerințe  specifice pentru ocuparea posturilor: 
 
Toți candidații trebuie să aibă în vedere prevederile Legii nr.319/2003 – Statutul personalului de 
cercetare –dezvoltare și Metodologia internă de concurs, pentru posturile de cercetare, aflate pe 
site-ul ISE (www.ise.ro). 
 

1) ½ normă, post suspendat de Cercetător științific, gradul III, pentru laboratorul Curriculum, 
perioadă determinată, 1 an;  
 

Profilul postului – specializarea Educație fizică și sport 
- absolvent studii superioare de lungă durată în specialitatea Educație fizică și sport; 
- experientă relevantă în activitatea de cercetare/ participarea la proiecte educaționale, de cercetare 
sau de inovare, cu relevanță pentru domeniul curriculum; 
- experiență în domeniul proiectării, aplicării și/sau evaluării de curriculum – Curriculum național, 
curriculum la decizia școlii; 
- abilități de utilizare a calculatorului și a internetului; 
- experiență de lucru în echipă. 

 
Profilul postului - aspecte specifice: 

- cunoașterea programelor școlare aplicate în sistemul național de învățământ (in specialitatea pe 
care o are candidatul); 
- contribuții la elaborarea programelor școlare și a ghidurilor metodologice de aplicare a 
programelor școlare. 

Pentru toţi candidaţii, respectarea cerinţelor care definesc postul constituie o obligaţie. 
Experiența în evaluarea competențelor elevilor și în formarea cadrelor didactice constituie un avantaj. 
 
 
 

 



2) ½ normă, post vacant de Cercetător științific, gradul III,  pentru laboratorul Teoria educației, 
perioadă determinată, 18 luni; 
 

Studii: Absolvent cu diplomă de licență în domeniul Fizică 
 
Domenii de expertiză: 
- evaluarea competențelor elevilor  în domeniul științelor 
- managementul datelor de evaluare 
- formarea corectorilor de teste în domeniul științelor. 
 
Competențe necesare: 

• comunicare orală şi scrisă în limbile română și engleză; 
• capacitatea de a evalua probe scrise în domeniul științelor; 
• capacitatea de a superviza şi valida activităţi de traducere, adaptare şi verificare a testelor de 
evaluare și materialelor asociate, în domeniul științelor;  
• procesarea datelor (introducere date în baza de date DME, sortare și procesare primară); 
• proiectarea și susținerea activităților de formare a corectorilor de teste în domeniul științelor; 
• utilizare Microsoft Office (Word și Excel), instrumente Google, web browsing; 
• capacitatea de a lucra în echipe de proiecte internaționale. 

 
 

3) ½ normă, post vacant de cercetător științific, pentru laboratorul Teoria educației, perioadă 
determinată, 18 luni; 
 

Studii: absolvent cu diplomă de master în domeniul filologie – specializare ”Limba română” (master 
sau doctorat constituie un avantaj) 
Domenii de expertiză: 

• Dezvoltare de curriculum pentru învățământul preuniversitar (pentru disciplina ”Limba și 
literatura română”) 

• Evaluarea competențelor elevilor în domeniul citire-lectură 
• Organizarea și susținere activități de formare a corectorilor de teste în domeniul citire-lectură 

Competențe necesare: 
• comunicare orală şi scrisă în limbile română și în limba franceză sau engleză; 
• abilitatea de a superviza şi valida activităţile de traducere, adaptare şi verificare a testelor de 

evaluare în domeniul științelor; 
• procesarea datelor (introducere date în baza de date DME, sortare și procesare primară); 
• capacitatea de a interacţiona cu agenţiile guvernamentale, directorii şcolilor, părinţii şi 

profesorii; 
• proiectarea și susținerea activităților de formare a corectorilor de teste în domeniul științelor; 
• utilizare Microsoft Office (minim Word și Excel), instrumente Google, web browsing; 
• capacitatea de a lucra în echipe de proiecte internaționale. 

 
 

 



4) ½ normă, post vacant de asistent cercetare, pentru laboratorul Teoria educației, perioadă 
determinată, 18 luni; 

Studii: absolvent cu diplomă de master în domeniul matematică 
 
Domenii de expertiză: 
- instruire asistată de calculator / utilizarea TIC în activitatea didactică 
- statistică socială 
- didactica matematicii 
- evaluarea competențelor elevilor 
 
Competențe necesare: 

• comunicare orală şi scrisă în limbile română și engleză; 
• capacitatea de a evalua probe scrise la disciplina Matematică; 
• capacitatea de a superviza şi valida activităţi de traducere, adaptare şi verificare a testelor de 
evaluare în domeniul matematicii și a altor materiale educaționale;  
• gestionare baze de date (minim: csv, excel); managementul datelor, cu procedurile de procesare 
a datelor şi cu analiza şi cu raportarea datelor; 
• tutorat pentru cursuri de formare a cadrelor didactice (susținute preponderent online); 
• utilizare Microsoft Office (minim Word și Excel), instrumente Google, web browsing; 
• capacitatea de a lucra în echipe de proiecte internaționale. 

 
5) 1 post vacant de cercetător științific, pentru laboratorul Politici educaționale, perioadă 

determinată, 1 an; 
 

Studii: absolvent cu diplomă de licență în domeniul științelor sociale și master în domeniul 
metodologiei cercetării sociale 
 
Domenii de expertiză: 

• Metodologia cercetării sociale 
• Elaborare rapoarte de cercetare, review de literatură și articole științifice  
• Management de proiect în domeniul educației 
• Promovarea rezultatelor cercetării la nivelul unor actor diverși 
• Design de formare și susținerea unor sesiuni de formare cu actori educaționali diverși 
• Evaluarea politicilor educaționale și elaborarea de recomandări 

 
Competențe necesare: 

• comunicare orală şi scrisă în limbile română și engleză 
• familiarizare cu domeniul politicilor educaționale și de cercetare 
• abilități de utilizare metodologiilor de cercetare științifică 
• abilități de evaluare a politicilor educaționale  
 
 
 



6) ½ normă, post vacant de cercetător științific, pentru laboratorul Cercetare pentru tineret, 
perioadă determinată, 1 an. 
 

Studii: absolvent cu diplomă de studii universitare. 
 doctorat + grade didactice în învățământ (I sau II) - reprezintă un avantaj; 
Domenii de expertiză:  
 
cercetare-dezvoltare în domeniul educațional.  
activitate de cercetare relevantă (articole, manuale școlare);  
 
Competenţe necesare la locul de muncă: 
- comunicarea orală şi scrisă în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;  
- utilizarea Microsoft Office, instrumente Google, gestionarea de baze de date (Excel etc.); 
- implicarea în realizarea de activităţi sau proiecte de cercetare-dezvoltare în domeniul educaţionall; 
- asigurarea de suport ştiinţific, organizatoric şi administrativ pentru organizarea de procese și 

evenimente de promovare a rezultatelor cercetării Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, inclusiv a 
publicațiilor; 

- capacitatea de a lucra în echipă, de a respecta termene de activitate şi de a răspunde prompt 
solicitărilor de la locul de muncă; 

 
Cncursul va avea loc  la sediul ISE şi va consta în: 
 

1. 22 mai 2017, ora 11.00 - proba scrisă; 
2. 24 mai 2017, ora 11.00 – interviul. 
Rezultatele probelor concursului se afișează in termen de 1 zi lucrătoare. 
Termenul de depunere a contestaţiilor este  de maxim 24 de ore de la data afişării rezultatului 

selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul ISE. 
Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de maxim o zi lucrătoare de la  expirarea termenului de 

depunere a contestaţiilor. 
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul ISE,  imediat după 

soluţionare. 
 Tematică și bibliografie:    
 

1) ½ normă, post suspendat de Cercetător științific, gradul III, pentru laboratorul 
Curriculum, perioadă determinată, 1 an;  
 

Bibliografie  
 
- Căpiţă, L. E. (coord.). Analiza programelor şcolare şi a manualelor alternative pe discipline. 
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 2012, disponibilă la adresa web 
http://cdr.ncit.pub.ro/index.php/studii-privind-invatamantul-preuniversitar 
- Sarivan, L. (coord.). Predarea interactivă centrată pe elev. Bucureşti: Educaţia 2000+, 2009, 
disponibilă la adresa web 
http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=88569&folderId=18026&name=DLFE-1201.pdf 
- Vlăsceanu, L (coord.). Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului 
obligatoriu. Iaşi: Editura Polirom, 2002 
- Cârstea, Gh. Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului. Bucureşti: Editura An-Da, 2000 



- Dragnea, A., Bota, A., Teodorescu, S., Stănescu, M., Şerbănoiu, S., Tudor, V. Educaţie fizică şi sport 
– teorie şi didactică. Bucureşti: Editura FEST, 2006 
*** Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
*** Programe şcolare pentru învățământul primar (în specialitatea pentru care se susţine concursul), 
disponibile la adresa web http://programe.ise.ro/ 
*** Programe şcolare pentru gimnaziu (în specialitatea pentru care se susţine concursul), disponibile la 
adresa web http://programe.ise.ro/ 
*** Programe şcolare pentru liceu (în specialitatea pentru care se susţine concursul), disponibile la 
adresa web http://programe.ise.ro/ 

 
 

Tematică  
 
1. Tendințe actuale în predarea - învățarea – evaluarea disciplinei 
- Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev 
- Evaluarea din perspectiva demersului educaţional centrat pe competenţe 
- Modalităţi de individualizare a învăţării la disciplina Educație fizică și sport 
 
2. Programa şcolară a disciplinei – instrument de lucru al cadrului didactic  
- Specificul modelului de proiectare curriculară pe competențe 
- Programă școlară – profil de formare 
- Creativitate în utilizarea programei şcolare de Educaţie fizică şi sport 
 
3. Proiectarea demersului didactic 
- Competențele cheie din perspectiva demersului didactic în cadrul disciplinei 
- Proiectarea unei unităţi de învăţare 
- Proiectarea unor activități de învățare care îi motivează pe elevi pentru un stil de viață sănătos 
 
4. Strategii, metode, tehnici utilizate în activitatea didactică  
- Strategii specifice unui învăţământ bazat pe competenţe 
- Strategii, metode, tehnici care stimulează dobândirea de către elevi a unor achiziții complexe prin 

participarea la activităţile de educaţie fizică şi sport 
 
5. Programa de opțional 
- Elaborarea unei programe şcolare pentru un curs opţional  
- Opţionalul integrat. Modalități de stimulare a abordărilor integrate 

 
 

2) ½ normă, post vacant de Cercetător științific, gradul III,  pentru laboratorul Teoria 
educației, perioadă determinată, 18 luni; 
 

Tematica de concurs 
• Educație și formare în sec XXI 
• Elemente de metodologie a cercetării  
• Studii internaționale privind evaluarea performanțelor școlare ale elevilor 

o PISA – OECD (descrierea programului, aspecte metodologice, principalele date 
referitoare la România) 



o TIMSS – IEA (descrierea programului, date generale referitoare la România, prezentate 
în raportul TIMSS si PIRLS 2011) 

 
 
 Bibliografie 

1. Bîrzea,  C.,  Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică,R.A.,  Bucureşti, 1995. 
2. Chelcea, S. Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, Ed. Economică, 

2004 
3. Mullis V.S., Ina, TIMSS AND PIRLS 2011 RELATIONSHIPS REPORT. Profiles of 

Achievement Across Reading, Mathematics, and Science at the Fourth Grade 
4. *** Cadrul general al evaluării PISA 2018, disponibil la: 

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2018-draft-frameworks.pdf 
5. ***Raportul tehnic PISA 2012, capitolele 1, 2 disponibil la: 

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012technicalreport.htm 
6. *** PISA 2012 Results  in Focus. What 15-year-olds know  and what they can do  with what 

they know, OECD, disponibil la: https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-
overview.pdf  

7.  http://timss.bc.edu/ (TIMSS) 
8. *** https://www.oecd.org/pisa/ (Programul PISA)  

 
 

3) ½ normă, post vacant de cercetător științific, pentru laboratorul Teoria educației, perioadă 
determinată, 18 luni; 
 

Tematica de concurs 
• Educație și formare în sec XXI 
• Elemente de metodologie a cercetării  
• Studii internaționale privind evaluarea performanțelor școlare ale elevilor 

o PISA – OECD (descrierea programului, aspecte metodologice, principalele date 
referitoare la România) 

o TIMSS – IEA (descrierea programului, date generale referitoare la România, prezentate 
în raportul TIMSS si PIRLS 2011) 

• Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare 
 
 Bibliografie 

1. Bîrzea,  C.,  Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică,R.A.,  Bucureşti, 1995. 
2. Chelcea, S. Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, Ed. Economică, 

2004 
3. Mullis V.S., Ina, TIMSS AND PIRLS 2011 RELATIONSHIPS REPORT. Profiles of 

Achievement Across Reading, Mathematics, and Science at the Fourth Grade 
4. *** Cadrul general al evaluării PISA 2018, disponibil la: 

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2018-draft-frameworks.pdf 

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012technicalreport.htm
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
http://timss.bc.edu/


5. ***Raportul tehnic PISA 2012, capitolele 1, 2 disponibil la: 
https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012technicalreport.htm 

6. *** PISA 2012 Results  in Focus. What 15-year-olds know  and what they can do  with what 
they know, OECD, disponibil la: https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-
overview.pdf  

7.  http://timss.bc.edu/ (TIMSS) 
8. *** https://www.oecd.org/pisa/ (Programul PISA)  

 
 

4) ½ normă, post vacant de asistent cercetare, pentru laboratorul Teoria educației, perioadă 
determinată, 18 luni; 

Tematica de concurs 
• Educație și formare în sec XXI 
• Elemente de metodologie a cercetării  
• Studii internaționale privind evaluarea performanțelor școlare ale elevilor 

o PISA – OECD (descrierea programului, aspecte metodologice, principalele date 
referitoare la România) 

o TIMSS – IEA (descrierea programului, date generale referitoare la România, prezentate 
în raportul TIMSS si PIRLS 2011) 

• Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare 
 Bibliografie 

1. Bîrzea,  C.,  Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică,R.A.,  Bucureşti, 1995. 
2. Chelcea, S. Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, Ed. Economică, 

2004 
3. Mullis V.S., Ina, TIMSS AND PIRLS 2011 RELATIONSHIPS REPORT. Profiles of 

Achievement Across Reading, Mathematics, and Science at the Fourth Grade 
4. *** Cadrul general al evaluării PISA 2018, disponibil la: 

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2018-draft-frameworks.pdf 
5. ***Raportul tehnic PISA 2012, capitolele 1, 2 disponibil la: 

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012technicalreport.htm 
6. *** PISA 2012 Results  in Focus. What 15-year-olds know  and what they can do  with what 

they know, OECD, disponibil la: https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-
overview.pdf  

7.  http://timss.bc.edu/ (TIMSS) 
8. *** https://www.oecd.org/pisa/ (Programul PISA)  

 
 
 
 

 
 

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012technicalreport.htm
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
http://timss.bc.edu/
https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012technicalreport.htm
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
http://timss.bc.edu/


5) 1 post vacant de cercetător științific, pentru laboratorul Politici educaționale, perioadă 
determinată, 1 an; 
 

Tematica de concurs 
 

• Tendințe actuale în metodologia cercetării sociale, cu aplicații în domeniul educației 
• Politici educaționale în domeniul promovării accesului la educație a  grupurilor dezavantajate 
• Evaluarea impactului programelor educaționale 

 
 Bibliografie 

 
1. Otilia Apostu, Magdalena Balica, Ciprian Fartușnic, Bogdan Florian, Irina Horga, Cornelia Novak, 

Lucian Voinea, Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din România din perspectiva unor 
indicatori statistici. Politici educaționale bazate pe date, Ed. Universitară: București, 2015; 

2. Bottery, M. Education, policy and ethics, Londra, Ed. Continuum, 2000  
3. Lazăr VLĂSCEANU, Introducere în metodologia cercetării sociologice, Iași: Ed. Polirom, 2013;  
4. Chelcea, S. Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, Ed. Economică, 

2004 
5. Culic, I. Metode avansate în cercetarea socială. Analiza multivariată de interdependență, Iași, Ed. 

Polirom, 2004 
6. Dunn N. William Analiza politicilor publice, Iași: Ed. Polirom, 2010 
7. Best W. John, Kahn V. James Research in education, Ed. Pearson, 2006  
8. Rotariu Traian, Bădescu Gabriel, Culic Irina, Mezei Elemer, Mureșan Cornelia Metode statistice 

aplicate în științele sociale., Iași, Ed. Polirom, 2006 
 

6)  ½ normă,post vacant de cercetător științific, pentru laboratorul Cercetare pentru tineret, 
perioadă determinată, 1 an. 
 

Tematică și bibliografie 
Tema 1.–Sociologia tineretului si sociologia educatiei. Puncte de convergență. 
 

- Ioana PETRE, Dan BANCIU, Ecaterina BALICA, Tineret, Norme, Valori. Repere pentru o 

sociologie a tineretului, Editura LuminaLex, Bucuresti, 2002 (cota catalog BCU: 316/P57.S4 ) 

- Popovici, Dumitru, Sociologia educaţiei, Ed. Institutul  European, Iaşi, 2003 

- Radulescu, Sorin, Sociologia vârstelor , Ed. Hyperion …2, Bucureşti,1994. 

Tema 2. Tineret, educatie, procese de socializare, acces și participare la educație pentru copii și 
tineri din medii sociale și economice defavorizate 
 
Bibliografie: 
- Fartuşnic, C. (coord.), Copiii care nu merg la şcoală. O analiză a participării la educaţie în 

învăţământul primar şi gimnazial, Buzău: Alpha MDN, 2012. Accesibil la adresa 
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/copiii-care-nu-merg-la-scoala-pt-web.pdf.pdf 

- Jigău, M. (coord.), Program pilot de intervenţie prin sistemul Zone Prioritare de Educație, Buzău: 
Alpha MDN, 2006. Accesibil la adresa http://nou2.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Zone-
prioritare-de-educatie.pdf 
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- Jigău, M., Liiceanu, A., Preoteasa, L. (coord.), Violența în școală, Buzău: Alpha MDN, 2006. 
Accesibil la adresa http://www.unicef.org/romania/ro/Violenta_in_scoala.pdf 

 
- Mitulescu, S (coord), Violența școlară: cercetări, politici, recomandări, Ed Afir Bucuresti,  2016 
 
Tema 3. Metode cantitative aplicate în cercetarea socială 
 
Bibliografie: 
- Chelcea, S., Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, Ed. Economică, 

Bucureşti, 2004. 
- Rotariu, T., (coord.), Metode statistice aplicate în științele sociale, Polirom, Iași, 1999; 
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	- Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev
	- Evaluarea din perspectiva demersului educaţional centrat pe competenţe
	- Modalităţi de individualizare a învăţării la disciplina Educație fizică și sport
	- Specificul modelului de proiectare curriculară pe competențe
	- Programă școlară – profil de formare
	- Creativitate în utilizarea programei şcolare de Educaţie fizică şi sport
	- Competențele cheie din perspectiva demersului didactic în cadrul disciplinei
	- Proiectarea unei unităţi de învăţare
	- Proiectarea unor activități de învățare care îi motivează pe elevi pentru un stil de viață sănătos
	- Strategii specifice unui învăţământ bazat pe competenţe
	- Strategii, metode, tehnici care stimulează dobândirea de către elevi a unor achiziții complexe prin participarea la activităţile de educaţie fizică şi sport
	- Elaborarea unei programe şcolare pentru un curs opţional
	- Opţionalul integrat. Modalități de stimulare a abordărilor integrate
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