
Institutul de Științe ale Educație  Raport de activitate 2015 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 2015 

 

  



Institutul de Științe ale Educație  Raport de activitate 2015 
 

   

1. PROIECTE DE 
CERCETARE  

 
 
OPORTUNITĂȚI ŞI PROVOCĂRI ÎN APLICAREA 
CURRICULUMULUI LA NIVELUL ŞCOLII – 
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL 
 (2014--2015) 
 
Proiectul a fost axat pe modul în care curriculumul 
intenţionat este aplicat/implementat la nivel de 
şcoală, urmărind comparativ rezultatele acestui 
demers în patru şcoli pilot (în care se 
experimentează un cadru metodologic de 
proiectare şi aplicare a curriculumului la nivel de 
şcoală) şi în trei şcoli martor (care nu beneficiază 
de îndrumări referitoare la proiectarea şi aplicarea 
curriculumului la nivel de şcoală). Cercetarea şi-a 
propus să formuleze răspunsuri la mai multe 
întrebări, dintre care: Ce evidenţe în privinţa 
translaţiei curriculumului intenţionat în curriculum 
aplicat valorizează şcolile?, Cum pot fi valorificate 
şi dezvoltate practicile utilizate de structurile cu 
atribuţii în domeniul curriculumului din cadrul şcolii? 
 
 
GHID PENTRU APLICAREA PROGRAMELOR 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
 (2015-2016)  
 
Ghidul se raportează la proiectarea şi 
implementarea unui nou curriculum pentru 
învăţământul primar şi răspunde solicitărilor de 
sprijinire a efortului de implementare a noului 
curriculum orientat spre formarea competenţelor 
cheie; proiectul urmăreşte dezvoltarea unui ghid 
pentru profesori care să ofere clarificări 
conceptuale şi metodologice, precum şi o suită de 
exemple uşor de aplicat la clasă. În anul 2015 au 
fost elaborate exemple de activităţi de învăţare 
pentru clasa a III-a (publicate pe site-ul ISE la 
adresa 
http://programe.ise.ro/Actuale/Noutati.aspx) şi 
exemple de activităţi de învăţare pentru clasa a 
IV-a (în curs de finalizare în vederea publicării pe 
site, la data redactării acestui raport). 
 
 
MOTIVAȚIA PENTRU ÎNVĂȚARE ÎN ȘCOALĂ 
 (2015-2016)  
 
Cercetare-acţiune ce urmărește, pe de-o parte, 
inventarierea unor strategiilor de motivare 
utilizate de profesori pentru creșterea apetitului 

pentru învăţare și studiu al elevilor – influenţând 
implicit reușita lor școlară – pe de altă parte, 
identificarea unor strategii de auto-motivare 
utilizate (conștient sau spontan) de către elevi. 
Accentul se pune mod deosebit asupra creșterii 
gradului de autonomie în învăţare. Echipa de 
cercetători colaborează cu profesori din școli 
pentru realizarea unor micro-cercetări, prin care 
se dezvoltă competenţele de cercetare ale 
cadrelor didactice și se sondează principalii factori 
favorizanţi ai creșterii motivaţiei elevilor pentru 
învăţare. De asemenea, cercetarea își propune 
elaborarea unor recomandări adresate elevilor și 
cadrelor didactice preocupate de creșterea 
gradului de motivaţie și a autonomie în învăţare, 
respectiv de diversificarea strategiilor de motivare 
a elevilor pentru învăţare. 
 
 
RAPORTUL ASUPRA STĂRII SISTEMULUI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ROMÂNIA 
 (2015) 
 
Cu o tradiţie de peste 10 ani, această temă anuală 
constă în evaluarea de diagnoză a sistemului de 
învăţământ românesc pe bază de evidenţe 
(indicatori statistici), cu referire la: resursele 
umane din sistemul educaţional, participarea la 
educaţie, rezultatele elevilor, rezultatele educaţiei 
pe piaţa muncii. În cadrul acestei teme de 
cercetare au fost elaborate două rapoarte: Raport 
asupra stării sistemului naţional de învăţământ 
preuniversitar din România și Raport asupra stării 
sistemului de învăţământ superior din România.  
 
 
IAR ACUM, ÎNCOTRO?  PARCURSUL ȘCOLAR 
AL ABSOLVENȚILOR CLASEI A VIII-A DIN 
ȘCOLILE PARTICIPANTE LA CAMPANIA 
UNICEF HAI LA ȘCOALĂ!  
(2015) 
 
 Proiectul a avut ca scop realizarea unei imagini 
detaliate cu privire la situaţia absolvenţilor clasei a 
VIII-a din școlile ZEP, în vederea identificării ariilor 
de sprijin de care aceștia au nevoie. Metodologia 
de cercetare a cuprins: ancheta la nivelul școlii, 
realizată prin intermediul unui formular statistic și 
a unui interviu individual semistructurat cu 
directorii de şcoli ZEP; ancheta prin chestionar în 
rândul elevilor; discuţii focalizate de grup cu cadre 
didactice. Populaţia investigată a cuprins: 32 
directori de școli ZEP, 1375 elevi (din clasa a VIII-a, 
absolvenţi de clasa a VIII-a care au continuat 
studiile sau care au renunţat la studii), 141 cadre 
didactice.  
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ÎMPOTRIVA TUTUROR GREUTĂȚILOR. 
ANALIZA FENOMENULUI DE REZILIENȚĂ 
ȘCOLARĂ ÎN ȘCOLILE PARTICIPANTE LA 
CAMPANIA UNICEF HAI LA ȘCOALĂ!  
(2015)  
 
Proiectul a presupus abordarea unui demers 
inovativ de cercetare în scopul definirii și analizei 
fenomenului de rezilienţă școlară la elevii care au 
un mediu familial dezavantajat din punct de 
vedere socio-economic. Ancheta prin chestionar, 
interviu şi studiu de caz a cuprins şcoli ZEP, cu 
următoarea populaţie: 392 elevi rezilienţi din 
învăţământul primar şi gimnazial din şcolile ZEP, 
342 elevi nerezilienţi și 392 peroane adulte (cu rol 
de evaluatori externi ai situaţiei de rezilienţă). 
 
COMUNICAREA PROFESORI – PĂRINȚI ÎN 
ȘCOLILE DIN MEDII DEZAVANTAJATE: 
REZULTATELE UNUI PROGRAM DE FORMARE 
 (2015)  
 
Continuând un studiu al literaturii de specialitate 
în domeniul parteneriatelor şcoală-familie- 
comunitate, în anul 2015 a fost implementat un 
program de formare pentru cadre didactice din 
școli din zone dezavantajate ale orașului 
București, pe tema comunicării şcoală-părinţi. 
Rezultatele cantitative obţinute au arătat că 
profesorii și-au îmbunătăţit cunoștinţele și au 
dezvoltat atitudini noi faţă de părinţi în 
comparaţie cu cele pe care le aveau înaintea 
participării la curs, acestea constituind 
fundamente indispensabile colaborării şcoală-
familie.  

 
ASPECTE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ A 
TINERILOR AFLAȚI ÎN AFARA SISTEMELOR DE 
EDUCAȚIE, OCUPARE SAU FORMARE (NEETS) 
(2014-2015)  
 
Studiul și-a propus să realizeze atât o estimare a 
dimensiunii categoriei de tineri care nu sunt 
cuprinşi în educaţie, ocupare sau formare 
(NEETs), cât și să identifice caracteristicile socio-
economice ale tinerilor dezavantajaţi din punct de 
vedere al accesului la educaţie, formare si 
ocupare, precum si principalele probleme 
întâmpinate de tinerii dezavantajaţi în tranziţia de 
la şcoală la muncă. Metodologia de cercetare a 
îmbinat analiza documentară, analiza secundară a 
datelor statistice și a datelor cantitative 
disponibile, precum si cercetare calitativă de 
teren, realizata in toate regiunile tarii, atât in 
mediul urban cat si in mediul rural. În prima parte 
a anului 2015 a fost elaborat raportul de 
cercetare.  

EUROSTUDENT - RAPORT NAȚIONAL 
 (2014-2015)  
 
Proiectul EUROSTUDENT are ca domeniu de 
analiză dimensiunea socială a învăţământului 
superior, scopul principal al cercetării fiind 
colectarea de informaţii şi calcularea unor 
indicatori comparabili la nivel european, în  ceea 
ce privește condiţiile sociale şi economice ale 
vieţii studenţilor. În anul 2015 a fost finalizat 
raportul de cercetare care cuprinde rezultatele 
studiului în România, precum şi raportări ale 
situaţiei studenţilor din România la situaţia 
studenţilor din alte ţări europene participante la 
studiu. 

 
INSTRUMENTE ŞI METODE PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA FUNCȚIONĂRII CONSILIULUI 
DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
 (2015)  
 
Cercetarea s-a axat pe identificarea disfuncţiilor 
din organizaţia şcolară care inhibă învăţarea 
organizaţională. Scopul cercetării a fost acela de 
elabora, testa şi valorifica în activitatea şcolilor o 
serie instrumente şi metode pentru îmbunătăţirea 
capacităţii decizionale a consiliului de 
administraţie al unităţii de învăţământ 
preuniversitar. 

OPȚIONALUL DE-A ARHITECTURA. EDUCAȚIE 
PENTRU ARHITECTURĂ ŞI MEDIU CONSTRUIT. 
O CERCETARE EVALUATIVĂ 

(2015) 

Proiectul a avut ca scop să sintetizeze informaţii şi 
date de cercetare colectate în vederea pregătirii 
unei cercetări experimentale privind posibila 
contribuţie a educaţiei prin arhitectură la 
formarea de competenţe cheie ale elevilor de 
ciclu primar. Sintetizând experienţe, beneficii şi 
nevoi de cercetare în domeniul educaţiei 
culturale, modelul de cercetare evaluativă 
construit implică dimensiuni de analiză calitativă 
şi cantitativă a impactului unei programe de CDS 
şi urmăreşte: a) identificarea beneficiilor la nivelul 
dezvoltării competenţelor elevilor pe care le 
aduce parteneriatul formal-nonformal în 
furnizarea serviciilor educaţionale; b) identificarea 
oportunităţilor şi a constrângerilor colaborării 
cadre didactice - parteneri din zona de educaţie 
nonformală implicaţi direct în aplicarea 
programei; c) eficientizarea predării în echipă. 
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INTERNETUL ŞI MEDIILE DE SOCIALIZARE 
VIRTUALE ÎN VIAȚA LICEENILOR 
(2015-2016)  
 
Scopul studiului îl constituie analiza practicilor de 
utilizare a internetului si a mediilor de socializare 
virtuale de către liceeni, atât în viaţa personală cât 
și în activitatea școlară. Metodologia de cercetare 
cuprinde atât analiza documentară, analiza 
secundară a datelor cantitative disponibile, cat și 
cercetare calitativă de teren (interviuri cu elevi, 
profesori, părinţi). În anul 2015 a fost realizată 
analiza literaturii de specialitate, analiza 
secundară a datelor cantitative disponibile și au 
fost pretestate și validate instrumentele de 
cercetare, elaborându-se un raport intermediar.  
 
 
5 LICEE, 5 INSTITUTE DE CERCETARE 
 (2015)  
 
Proiect naţional ce a avut ca scop promovarea 
cercetării ştiinţifice în rândul tinerilor. În cadrul 
proiectului au avut loc întâlniri si dezbateri cu 
liceenii pentru realizarea unei micro-cercetări pe 
tema educaţiei: ”Așteptările liceenilor, realităţile 
studenţilor”, rezultatele acesteia fiind prezentate 
într-un pliant. Proiectul s-a încheiat cu 
participarea celor implicaţi la evenimentul 
Noaptea Cercetătorilor, 25 septembrie 2015. 
 

 

2. DEZVOLTARE 

CURRICULARĂ  
 
 Reprezentarea institutului în grupul de 

elaborare a planurilor-cadru de învăţământ 
pentru învăţământul secundar (3 cercetători) 
şi în comisia de validare a proiectelor de 
planuri-cadru de învăţământ pentru 
învăţământul secundar (2 cercetători), 
conform OMECS nr. 5114/01.09.2015. 

 Realizarea unui set de criterii de evaluare a 
planurilor-cadru de învăţământ, conform Art. 
20. (1) din Metodologia privind elaborarea şi 
aprobarea curriculumului şcolar – planuri-
cadru de învăţământ şi programe şcolare, 
aprobată prin OMEN nr. 3593 / 18.06.2014. 

 Participare la elaborarea celor 3 variante de 
proiecte de planuri-cadru de învăţământ 
pentru gimnaziu, supuse dezbaterii publice. 

 Coordonarea procesului de dezvoltare 
curriculară pentru învăţământ primar. 

CONSULTANȚĂ PENTRU REALIZAREA 
DOCUMENTELOR CURRICULARE  
 - 3 programe şcolare de trunchi comun pentru 

învăţământ primar în limbile minorităţilor 
naţionale, clasa pregătitoare, clasele I şi a II-
a (OMECS nr. 3330/ 10.03.2015) 

„Comunicare în limba maternă maghiară 
pentru şcolile sau clasele cu elevi 
aparţinând minorităţii naţionale maghiare 
care studiază în limba română” – versiune 
în limba maghiară; „Comunicare în limba 
maternă maghiară pentru şcolile sau 
clasele cu elevi aparţinând minorităţii 
naţionale maghiare care studiază în limba 
română” – traducere în limba română; 
„Comunicare în limba maternă sârbă 
pentru şcolile sau clasele cu elevi 
aparţinând minorităţii naţionale sârbe 
care studiază în limba română”; 

- 8 programe şcolare de trunchi comun pentru 
învăţământ primar în limbile minorităţilor 
naţionale, clasele a III-a - a IV-a (OMECS nr. 

) 3330/ 10.03.2015
„Limba şi literatura maternă germană” – 
versiune în limba germană; „Limba şi 
literatura maternă germană” – traducere 
în limba română; „Limba şi literatura 
maternă maghiară pentru şcolile sau 
clasele cu elevi aparţinând minorităţii 
naţionale maghiare care studiază în limba 
română” – versiune în limba maghiară; 
„Limba şi literatura maternă maghiară 
pentru şcolile sau clasele cu elevi 
aparţinând minorităţii naţionale maghiare 
care studiază în limba română” – 
traducere în limba română; „Limba şi 
literatura maternă ucraineană” – versiune 
în limba ucraineană; „Muzică şi mişcare 
pentru şcolile şi secţiile cu predare în 
limba bulgară”; „Muzică şi mişcare pentru 
şcolile şi secţiile cu predare în limba 
italiană”; „Muzică şi mişcare pentru şcolile 
şi secţiile cu predare în limba neogreacă”; 

 - programa şcolară pentru disciplina „Limba 
turcă” – limba modernă 2, clasele a V-a – a 
VIII-a (OMECS nr. 5113/01.09.2015); 

 - planuri-cadru de învăţământ (OMECS nr. 
4395/30.06.2015), 17 programe şcolare de 
curriculum diferenţiat, clasele a IX-a – a XII-
a, învăţământ liceal, filiera vocaţională, 
profilul teologic, cultul greco-catolic, 
specializarea ghid turism religios 

„Catehism”, clasele a IX-a – a X-a; 
„Catehism”, clasele a XI-a - a XII-a; 
„Contabilitate”, clasa a XI-a; „Economia 
turismului”, clasa a XII-a; „Geografia 
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turismului”, clasele a IX-a – a X-a; „Istoria 
artei sacre”, clasele a XI-a - a XII-a; „Istoria 
Bisericii”, clasele a XI-a - a XII-a; „Istoria 
religiilor”, clasa a XI-a; „Literatura 
universală creştină”, clasele a XI-a - a XII-
a, „Marketing în turism”, clasa a XII-a; 
„Spiritualitate”, clasele a IX-a – a X-a; 
„Spiritualitate”, clasele a XI-a - a XII-a; 
„Studiu biblic”, clasele a IX-a – a X-a; 
„Studiu biblic”, clasele a XI-a - a XII-a; 
„Tehnologia activităţii de turism”, clasa a 
XI-a; „Tehnologie hotelieră”, clasa a XII-a; 
„Turism şi patrimoniu cultural”, clasele a 
XI-a - a XII-a; 

 - planuri-cadru de învăţământ (OMECS nr. 
4239/17.06.2015), 7 programe şcolare de 
curriculum diferenţiat, clasele a IX-a – a XI-
a, învăţământ profesional cu durata de 3 
ani, profilul teologic, cultul ortodox, 
specializarea dascăl-catehet 

„Dogmatică”, clasele a IX-a - a XI-a; 
„Muzică bisericească”, clasa a IX-a; 
„Muzică bisericească”, clasa a X-a; 
„Muzică bisericească”, clasa a XI-a; 
„Studiul biblic al Noului Testament”, 
clasele a IX-a - a XI-a; „Tipic bisericesc”, 
clasele a IX-a - a XI-a; „Studiul biblic al 
Vechiului Testament”, clasele a IX-a - a XI-
a; 

 - 11 programe şcolare de curriculum 
diferenţiat pentru ciclul superior al liceului, 
filiera vocaţională, profil pedagogic, 
specializarea educator – puericultor (OMECS 
nr. 4711/ 11.08.2015) 

„Educaţie diferenţiată”, clasa a XII-a; „Joc 
şi învăţare”, clasa a XII-a; „Educaţia 
copiilor cu nevoi speciale”, clasa a XI-a; 
„Psihologia educaţiei. Activităţi de 
dezvoltare cognitivă, senzorio-motrică, 
socio-afectivă şi de dezvoltare a 
capacităţii de învăţare a copilului de la 0 la 
3 ani”, clasa a XI-a; „Managementul 
grupului de elevi şi al relaţiilor cu familia”, 
clasa a XII-a; „Drepturile copilului. Servicii 
de protecţie a copilului”, clasa a XII-a; 
„Pregătire practică de specialitate”, 
clasele a XI-a – a XII-a; „Literatura pentru 
copii. Elemente de didactică”, clasa a XI-a; 
„Igiena şi puericultura”, clasele a XI-a – a 
XII-a; „Patologia copilului de 0-3 ani”, 
clasa a XI-a; „Elemente de educare a 
limbajului şi a comunicării la copilul mic”, 
clasa a XI-a. 
 
 
 

 Participare la realizarea de programe şcolare 
, aprobate prin ordin pentru discipline opţionale

al ministrului educaţiei: Joc şi mişcare, pentru 
clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a (OMECS 
nr. 3542/27.03.2015); Educaţie pentru dezvoltare, 
Educaţie pentru drepturile de proprietate 
intelectuală, pentru liceu (OMECS nr. 
3542/27.03.2015). 

 Consultanţă pentru realizarea de programe 
, aprobate şcolare pentru discipline opţionale

prin ordin al ministrului educaţiei: Educaţie 
pentru prevenirea riscului rutier, pentru 
învăţământul primar (OMECS nr. 
3542/27.03.2015); Limba română, pentru 
liceele cu profil pedagogic, clasele a XI-a – a 
XII-a (OMECS nr. 4711/ 11.08.2015). 

 Expertiza a 11 proiecte de programe şcolare 
pentru discipline opţionale pentru primar, 

, propuse pentru oferta gimnaziu şi liceu
naţională de discipline opţionale. 

 Expertiza unor proiecte de programe pentru 
: Limba formarea continuă a profesorilor

engleză (gradul II şi gradul I); Limba franceză 
(gradul II); Istorie (definitivat, gradul II şi gradul 
I); Geografie şi Geologie (gradul II şi gradul I); 
Cultură civică, Filosofie, Psihologie, Sociologie, 
Economie şi educaţie antreprenorială 
(definitivat, gradul II si gradul I). 
 

3. STRATEGII NAȚIONALE 
 

 Participarea la elaborarea documentului 
Repere pentru proiectarea şi actualizarea 
curriculumului naţional. Document de politici 
educaţionale; 

 Participarea la elaborarea documentului 
Propuneri privind opţiuni de politici şi obiective 
strategice pentru îmbunătăţirea calităţii ofertei 
de auxiliare didactice în sistemul educaţional 
din România; 

 Participarea la elaborarea Strategiei naţionale 
"O societate fără bariere pentru persoanele cu 
dizabilităţi" 2015-2020; 

 Raportul de evaluare a strategiei de 
comunicare a Agenţiei Naţionale pentru 
Programe în Domeniul Educaţiei și Formării 
Profesionale în anul 2014; 

 Elaborarea unui raport privind implementarea 
strategiei anticorupţie (solicitate de MENCS). 
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4. PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE 
 

articole în reviste de specialitate cotate ISI 9 

articol în revistă de specialitate indexată BDI 1 

articole în reviste de specialitate, altele decât cele 
din categoriile A şi B, CNCSIS 

10 

articole în reviste de specialitate, altele decât cele 
din categoriile CNCSIS (Revista de Pedagogie, 
volumele unor conferinţe) 

20 

articole în cărţi de specialitate, ce au sigla ISE 4 

capitole în lucrări de specialitate 11 

alte publicaţii relevante pe baza temelor de 
cercetare sau a altor proiecte, ce au sigla ISE 

2 

 

5. ACTIVITĂȚI DE 
FORMARE  

Formarea continuă a cadrelor didactice:  

 Activităţi de formare faţă în faţă în cadrul 
Proiectului ZEP 2014-2015, Hai la şcoală, 
componenta Didactici – Civică; 

 Activităţi de formare (faţă în faţă şi 
online) în cadrul proiectului Incluziunea 
socială prin servicii integrate la nivel 
comunitar – Dezvoltare de capacităţi şi 
sprijin pentru şcoli selectate 2015-2016, cu 
profesorii participanţi la cursul de 
Educaţie interculturală şi cu profesorii de 
limba şi literatura română din judeţul 
Bacău; 

 Activităţi de formare a inspectorilor de 
geografie din învăţământul 
preuniversitar, cu tema Proiectarea unui 
nou curriculum de geografie. Proiectarea 
instruirii; 

 Activităţi de formare a inspectorilor 
pentru învăţământ primar, pe tema 
Elemente noi ale aplicării curriculumului de 
„Ştiinţe” în ciclul primar; 

 Activităţi de formare online furnizate 
cadrelor didactice prin proiectul eTwinning: 

o Asigurarea calităţii parteneriatelor 
școlare eTwinning (curs dezvoltat și 
susţinut în 2015, 116 cadre didactice 
participante); 

o Introducere în eTwinning  (curs 
dezvoltat în anii anteriori, actualizat 
în 2015 și susţinut în două sesiuni, 
reunind 707 participanţi); 

o Promovarea parteneriatelor școlare 
europene – curs dezvoltat în 2015 
pentru cadrele didactice cu rol de 

ambasador al Acţiunii eTwinning – 22 
de participanţi; 

 Consultanţă acordată permanent, în 
cadrul programului eTwinning, cadrelor 
didactice participante - 17718 profesori 
români pe platformă, din care 2422 cadre 
didactice s-au înregistrat în cursul anului 
2015. Peste 1350 de parteneriate şcolare 
europene implicând profesori din ţara 
noastră au fost iniţiate în 2015. 

 Activităţi de formare Rolul educaţiei 
nonformale  în completarea și susţinerea 
educaţiei formale – Ora de școală la muzeu: 
20 de învăţători și profesori din București; 

 Activităţi de formare pentru profesori din 
judeţul Sibiu în cadrul Proiectului 
POSDRU/157/1.3/S/137440 DidactIno - 
Formare inovativă pentru valoare şi 
performanţă în cariera didactică; 

 Activităţi de formare pe tema 
Comunicarea cu părinţii, 50 profesori; 

 Curs acreditat Clasa inteligentă oferit în 
patru centre de formare, 57 de profesori; 

 Activităţi de formare: Sisteme integrate de 
consiliere, Neuroştiinţele și fundamentele 
învăţării, Arta în educaţie; 

 Vizită de studii Academia pentru consilieri 
din Europa. 

Formarea iniţială a cadrelor didactice: prin 
coordonarea practicii pedagogice a grupului de 
studenţi de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei, Universitatea Bucureşti. 
 

6. EVENIMENTE 
ȘTIINȚIFICE  

 evenimente naţionale organizate/co-
organizate de ISE:  

 Masă rotundă organizată de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cu 
participarea reprezentanţilor Federaţiilor 
sindicale, dedicată aplicării programelor 
şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a; 

 Atelier de lucru pe tema tranziţiei elevilor 
de la ciclul primar la ciclul gimnazial; 

 Întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor 
profesionale ale profesorilor, privind 
documentul de politici educaţionale 
Repere pentru proiectarea şi actualizarea 
curriculumului naţional; 

 Moderare de atelier și participare în 
cadrul “7th International Symposium – 
Public Responsibility In Education”, ISE, 
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SNSPA București, Colegiul Naţional de 
Arte “Regina Maria”, Liceul Teoretic 
“Ovidius”, Fundaţia pentru Promovarea 
Competenţei “Magister”Constanta, 21-22 
noiembrie 2015; 

 Seminar eTwinning bilateral România – 
Republica Moldova, Institului de Știinţe 
ale Educaţiei, București, 6-8 n0iembrie 
2015; 

 Sesiune de formare a învăţătorilor și 
profesorilor în cadrul proiectului – 
„Patrimoniu muzeal – instrument de 
învăţare”, Institutul de Știinţe ale 
Educaţiei, București, 12 noiembrie 2015; 

 Arta în educaţie: perspective de 
cercetare. Institutul de Știinţe ale 
Educaţiei, București, 9 decembrie 2015; 

 Seminarul naţional pentru directori din 
învăţământul preuniversitar, în cadrul 
Acţiunii europene eTwinning, Institutul de 
Știinţe ale Educaţiei, București, 22-24 
octombrie, 2015; 

 Atelier  pentru cadre didactice ”10 ani de 
parteneriate școlare europene - 
eTwinning” organizat în cadrul 
Simpozionului naţional ”Competenţele-
cheie, fundament al dezvoltării 
personalităţii”, eveniment asociat 
Simpozionului ”Competenţele cheie, 
fundament al dezvoltării personale”, 
organizat de Școala Gimnazială ”Mihai 
Viteazul” din Târgoviște, Casa Corpului 
Didactic Dâmboviţa și Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dâmboviţa, 25 aprilie 
2015; 

 Seminar “Intervenţii educaţionale 
validate ştiinţific” organizat în parteneriat 
cu Universitatea Titu Maiorescu, NBCC 
Romania şi Euroguidance România. 

 evenimente internaţionale organizate/co-
organizate de ISE: 
 Secţiunea “Teorie și practică în consiliere” 

din cadrul Conferinţei internaţionale 
“Educaţie și creativitate pentru o 
societate bazată pe cunoaștere”, secţiune 
organizată în parteneriat cu Universitatea 
Titu Maiorescu, NBCC Romania şi 
Euroguidance România; 

 Stagiul ACADEMIA – vizita de studiu 
pentru consilieri din ţări UE pe tema 
Consilierii și orientării; 

 evenimente internaţionale la care au 
participat cercetători ISE:  

o 51 de comunicări ştiinţifice 
prezentate la conferinţe 

internaţionale cu comitet de 
program; 

o 16 reuniuni internaţionale (întâlniri de 
lucru/proiect, ateliere de dezvoltare 
profesională e-Twinning, întâlnirea 
experţilor, organizate, de exemplu, 
de Consiliul Europei, Comisia 
Europeană); 

 
 alte evenimente: participare la 60 reuniuni 

profesionale (prezentare rezultate de 
cercetare, conferinţe, mese rotunde, 
grupuri/întâlniri de lucru, întâlniri tematice, 
consfătuire naţională, consfătuiri judeţene, 
participare la dezbateri). 

 
 
 

7. PROIECTE 
INTERNAȚIONALE  

 

PARTENERIAT STRATEGIC PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA FORMĂRII CONTINUE ÎN 
INSTITUȚII DE APLICARE A LEGII 

  
Proiectul este derulat prin Programul ERASMUS+; 
coordonator: Ministerul Afacerilor Interne; 
parteneri: Landeskriminalamt Mecklenburg-
Vorpommern, Federal Ministry of the Interior – 
Bundeskriminalamt. Rezultate: Raport privind 
bune practici internaţionale în formarea 
angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne prin 
metode non-formale 
 
ACȚIUNEA e-TWINNING – NATIONAL 
SUPPORT SERVICE ROMANIA  
 
e-Twinning face parte din Programul Erasmus+, 
cofinanţat de  Comisia Europeană. Centru Naţional 
de Asistenţă: Coordonator naţional: Simona Velea; 
 
ADDRESSING VIOLENCE IN SCHOOLS 
THROUGH EDUCATION FOR DEMOCRATIC 
CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS 
EDUCATION (POLICY REVIEW)  
 
Coordonator: Consiliul Europei, parteneri: instituţii 
educaţionale din România, Grecia, Ungaria, 
Muntenegru, Polonia; 
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EUROGUIDANCE ROMÂNIA  
 
Centrul face parte din reţeaua europeană 
Euroguidance, unul dintre instrumentele 
internaţionale care sprijină comunitatea 
consilierilor practicieni şi mobilitatea în educaţie. 
Rezultate: organizarea secţiunii  “Teorie şi practică 
în consiliere” în cadrul conferinţei internaţionale 
“Educaţie și creativitate pentru o societate bazată 
pe cunoaștere”, derularea a 3 ateliere şi a 1 curs de 
formare pentru consilieri şcolari, organizarea 1 
vizite de studiu a 8 consilieri şi cadre didactice din 
UE, 5 consilieri şcolari şi cercetători români care au 
participat la seminarul internaţional de formare 
Cross Borders, 3 articole pentru site-uri sau 
publicaţii internaţionale Euroguidance; 

 
GUIDING CITIES - INTEGRAREA SERVICIILOR 
DE ORIENTARE ÎN ORAȘE EUROPENE  
 
Proiectul a demarat în anul 2014 și urmărește să 
dezvolte și să valideze în ţările partenere (Ilatia, 
Spania, Grecia, România) un model de coordonare 
a serviciilor de consiliere și orientare din diferite 
sectoare. Rezultate: Model de auto-evaluare a 
serviciilor, Colecţie de bune practici în consiliere și 
orientare; 
 
MOOCS PER STUDENTI UNIVERSITARI IN 
MOBILITA EUROPEANA - MOVE ME 2015-2017 
 
Proiectul vizează acordarea asistenţei în ceea ce 
priveşte asigurarea calităţii în dezvoltarea unei 
metodologii de învăţare a limbilor străine dedicată 
studenţilor şi livrabilă în cadrul unui curs online 
deschis; 
 
TINERETUL ÎN ȚĂRILE AFLATE ÎN TRANZIȚIE – 
POTENȚIAL DE INIȚIATIVĂ, UN NOU 
CONTEXT, NOI PROVOCĂRI ŞI NOI PROBLEME 
 
Proiectul este coordonat de Institute of Rural and 
Agricultural Development of the Polish Academy 
(IRWIR PAN), în parteneriat cu instituţii de 
cercetare sau universităţi din România, Bulgaria, 
Ungaria, Letonia, Germania, Rusia, China, 
Vietnam și finanţat de National Science Centre 
Polonia. Studiul își propune să investigheze, într-o 
modalitate comparativă, transformările pe care le 
înregistrează situaţia tinerilor în mai multe 
societăţi aflate în tranziţie, pornind de la 
prezumţia că aceste societăţi care în urmă cu  
câteva decenii erau foarte asemănătoare din punct 
de vedere economic, politic şi social, astăzi au 
diferite evoluţii post-comuniste.  
 

8. CONSULTANȚĂ DE 
SPECIALITATE  

 Documente elaborate la solicitări, precum: 

 Consiliul Europei: Questionnaire on the 
Council of Europe Strategy on the Rights of 
the Child. 

 Comisia Europeană: Contribuţie la 
realizarea Raportului de ţară „Examenele şi 
testele de limbi moderne în învăţământul 
secundar românesc”. 

 Consilul Europei: participarea în grupul de 
experţi pentru evaluarea impactului 
Cartei Consiliului în domeniul educaţiei 
pentru cetăţenie democratică și drepturile 
omului. 

 Eurydice Romania: Questionnaire 
Qualitative indicators for the Joint 
Assessment Framework (JAF), Manual for 
Joint Eurydice-OECD Instruction time data 
collection, Questionnaire Entrepreurship 
Education in Europe - 2015 

 Centrul Naţional pentru Dezvoltarea 
Învăţământului Profesional și Tehnic: 
ReferNet article: Key competences in VET. 

 Participare la jurizarea competiţiei de 
proiecte educaţionale din Europa, 
organizată de European Schoolnet, în 
cadrul Acţiunii eTwinning. 

 Consultanţă externă oferită Agenţiei 
Letone de Dezvoltare a Educaţiei, pentru 
evaluarea unui programului multianual de 
cercetare. 

 Adrese, solicitări MENCS, Guvernul României, 
Parlamentul României, Cabinetul 
Președintelui României, CNDIPT: elaborarea/ 
participarea la elaborarea a 77 de răspunsuri; 

 Interpelări: elaborarea/ participarea la 
elaborarea a 17 răspunsuri; 

 Adrese alţi solicitanţi (ONG, precum și 
persoane fizice): elaborarea/ participarea la 
elaborarea a 12 răspunsuri la solicitări diverse. 

 

9. PREZENȚA ÎN MEDIA  
 

 14 participări la emisiuni de radio, TV, pe 
teme de educaţie, învăţământ 

 3 articole în presa scrisă: formarea de 
competenţe, curriculum și evaluare 
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10. RESURSE ONLINE 
 
PROGRAME ȘCOLARE 
WWW.PROGRAME.ISE.RO  
 
Platforma oferă acces la o bază de date privind 
curriculumul naţional. Pot fi consultate: planuri-
cadru de învăţământ în vigoare, programe şcolare 
în vigoare, programe şcolare în dezbatere, planuri-
cadru şi programe şcolare care nu mai sunt în 
vigoare. Linkul oferă acces şi la exemple de 
activităţi de învăţare pentru implementarea la 
clasa a III-a, a noilor programe şcolare. 

 

ETWINNING - WWW.ETWINNING.RO 

 

Acţiunea eTwinning promovează colaborarea 
şcolară în Europa prin intermediul tehnologiilor 
comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, 
instrumente de lucru şi servicii şcolilor. Se 
adresează tuturor şcolilor din învăţământul 
preuniversitar, cadrelor didactice, indiferent de 
disciplina predată, directorilor de unităţi şcolare şi 
inspectorilor şcolari.  Lansat în 2005 drept 
componenta fundamentală a programului 
eLearning al Comisiei Europene, eTwinning a făcut 
apoi parte din Programul de Învăţare pe tot 
Parcursul Vieţii, iar din 2014 a devenit parte 
integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru 
Educaţie, Formare, Tineret și Sport. Centrul 
European de Suport eTwinning este administrat 
de European Schoolnet, iar la nivel naţional, 
eTwinning beneficiază şi de sprijinul a 37 de centre 
naţionale de asistenţă. Pentru implementarea 
Acţiunii eTwinning la nivel naţional în cadrul 
Erasmus+, Ministerul Educaţiei  Naţionale  a 
nominalizat Institutul de Știinţe ale Educaţiei (ISE) 
în calitate de Centru Naţional de Suport (National 
Support Service), potrivit  scrisorii Nr. 
4035/12.11.2013. 

EUROGUIDANCE ROMANIA - 
 WWW.EUROGUIDANCE.ISE.RO 

Euroguidance România este coordonat la nivel 
naţional de către ISE şi are drept scop promovarea 
promovarea dimensiunii europene în consilierea și 
orientarea în carieră. Centrul sprijină schimbul de 
bune practici și de metodologii între consilieri în 
scopul facilitării mobilităţii transnaţionale pentru 
educaţie și muncă. Activitatea Euroguidance 
include activităţi de diseminare a unor resurse de 
calitate în domeniul consilierii carierei; organizarea 
de conferinţe şi ateliere; facilitarea accesului la 
informaţii despre ofertele de educaţie și formare în 

UE; facilitarea schimbului de experienţă între 
practicienii români și cei din alte ţări ale UE 
(profesori, consilieri). 

 

EUROPEAN LIFELONG GUIDANCE POLICY 
NETWORK (ELGPN) - WWW.ELGPN.EU. 

 ELGPN este coordonată la nivel naţional de către 
MMFPSPV şi are drept scop acordarea asistenţei în 
vederea dezvoltării cooperării europene pe tema 
consilierii și orientării pe tot parcursul vieţii în 
sectorul educaţiei și în cel al ocupării, promovarea 
cooperării pentru implementarea priorităţilor 
identificate în cadrul Rezoluţiilor Europene în 
domeniul Consilierii și orientării pe tot parcursul 
vieţii (2004; 2008).  

REFERNET  

http://www.cedefop.europa.eu/ro/events-and-
projects/networks/referent / www.refernet.ro.  

REFERNET este coordonată la nivel naţional de 
către CNDIPT şi  are drept scop oferirea de 
informaţii referitoare la diverse aspecte ale 
formării profesionale (sisteme de formare, modul 
în care este structurat și gestionat sistemul de 
formare profesională, actorii principali şi secundari 
implicaţi, noutăţi şi tendinţe etc.). 

 

PLATFORMA ELEARNING A INSTITUTULUI DE 
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI - TRAINING.ISE.RO. 

 
Institutul de Știinţe ale Educaţiei derulează cursuri 
online pe teme complementare celor din planul de 
cercetare, găzduite pe platforma Moodle. 
Cursurile se adresează studenţilor, cadrelor 
didactice, directorilor de scoală, experţilor, 
consilierilor școlari, precum si tuturor celor 
interesaţi de aspecte educaţionale specifice. 

http://www.etwinning.ro/
http://www.elgpn.eu/
http://www.refernet.ro/

