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RAPORT SINTETIC DE ACTIVITATE 2017 

 

 

Activitate din planul 
multi-anual 2017-

2020 

Activitate din planul 
anual 2017 

 

Rezultate atinse (decembrie 2017) 

Ob. 1 - Fundamentarea politicilor educaţionale pe rezultate de cercetare 
Studii de cercetare 
tematice 

Analiza stării sistemului 
național de învăţământ din 
România – 2017 din 
perspectiva indicatorilor 
statistici de bază 

• Raport privind starea sistemului de 
învăţământ preuniversitar din 
România- elaborat și transmis MEN, 
Direcția Politici Publice  

• Raport privind starea sistemului de 
învăţământ superior din România- 
elaborat și transmis MEN, Direcția 
Politici Publice 
 

Sinteze de cercetare și 
recomandări de politici 

Realizarea unei cercetări pe 
eșantion reprezentativ 
național privind tematica 
violenței în spațiul școlar 
(studiu longitudinal) 
 

Bază de date (elevi, profesori, manageri 
școlari); Raport de cercetare Violenţa în 
şcoală (în redactare) 
 

Analiza unor modalități de 
ameliorare a intervențiilor 
educaționale pentru copiii 
care provin din familii de 
refugiați / beneficiază de 
protecție internațională 
 

Raport de cercetare - Modalități de 
ameliorare a intervențiilor educaționale 
pentru copiii care provin din familii de 
refugiați / beneficiază de protecție 
internațională (în redactare) 

Cercetări sociologice și 
analize de politici 
publice în domeniile 
educației și tineretului 

Analiza calității vieţii 
elevilor din învăţământul 
gimnazial din Bucureşti 
 

Calitatea vieții elevilor din învățământul 
gimnazial din București  (în redactare) 

Proiectul internaţional de 
cercetare Eurostudent V 
2017 

Elaborare bază de date pentru raportul 
național și prezentare pentru conferința 
finală Eurostudent 
 

mailto:ise@acc.usis.roRom%C3%A2nia


Evaluarea implementării 
programului Erasmus+ și 
predecesoarelor sale  

National Report on the Implementation of 
the ERASMUS+ programme between 2007-
2017 and its predecessors (Lifelong 
Learning, Youth in Action) 2007-2013 
(transmis către Direcția de Relații 
Internaționale, MEN) 
 

Studii tematice 
comparative - PISA, 
Eurostudent, OOSC, 
Cross-Border, Educația 
pentru cetățenie 
democratică, pentru 
refugiați 

PISA – participarea la 
realizarea activităţilor 
specifice etapei de pilotare 
a Evaluării Internaţionale a 
Elevilor PISA 
 

Organizarea și implementarea a sesiunilor 
de pretestare a programului internațional 
PISA și adaptarea caietelor de testare la 
populația din România  

Raport Eurydice pentru 
România - Citizenship 
Education at School in 
Europe – 2017 

Rapoarte de cercetare transmise către :  
• Citizenship Education at School in 

Europe – 2017; 
• Educația cetățenească în școlile din 

Europa 
 

Furnizare feedback la 
lucrarea Studii OECD 
privind evaluarea şi 
examinarea în domeniul 
educaţiei – România 
 

Elaborarea unui set de recomandări de 
îmbunătățire privind raportul Studii OECD 
privind evaluarea şi examinarea în 
domeniul educaţiei – România (UNICEF 
2017) 

Evaluarea politicilor și 
strategiilor naționale 

Participare la grupurile de 
lucru pentru strategiile 
naţionale în domeniul 
educaţiei 

Activități preliminare de evaluare pentru:  
• Strategia privind reducerea părăsirii 

timpurii a şcolii; 
• Strategia IPT; 
• Strategia pentru Învățarea pe parcursul 

întregii vieți; 
• Strategia de Dezvoltare a 

Învățământului Terţiar 
 
Sprijin în elaborarea indicatorilor, 
Participarea la cursurile de formare a 
membrilor grupurilor de lucru. 



 
Ob. 2 - Crearea unui flux de inovare reciprocă între rezultatele de cercetare și practica școlară 
 
Dezvoltare curriculară - 
Elaborarea 
Curriculumului național 
/ Coordonarea 
ştiinţifică a procesului, 
Susţinerea 
implementării / 
Regândirea didacticilor 
disciplinelor/ 
metodologie CDS, 
Abordări 
interdisciplinare 

Dezvoltare curriculară - 
Elaborarea Curriculumului 
național, programe şcolare  
gimnaziu 

• 118 programe şcolare elaborate pentru 
clasele a V-a – a VIII-a aprobate prin 
OMEN nr. 3393/ 28.02.2017; 

• participare la grupul de lucru privind 
elaborarea și validarea proiectelor de 
planuri-cadru pentru învățământul 
liceal;  

• expertiza proiectelor de planuri-cadru 
pentru  învăţământul special 
(preşcolar, primar şi gimnazial);  

• analiză şi sugestii de revizuire a 
proiectului de curriculum pentru 
educaţie timpurie; 

• participarea la elaborarea 
Metodologiei pentru asigurarea 
suportului necesar persoanelor cu 
tulburări de învăţare. 

• coordonare dezvoltare programă 
propusă pentru oferta naţională de 
opţionale - Armonie şi expresivitate 
corporală în sport, clasele a V-a - a VIII-
a; 

• expertiza a 7 programe şcolare pentru 
discipline opţionale propuse pentru 
oferta naţională de opţionale;  

 
Susţinerea implementării / 
regândirea didacticilor 
disciplinelor 

Elaborarea resurselor de învăţare pentru 
elevii de clasa a V-a, incluse în Compendiul 
introductiv pentru gimnaziu 
 
Proiectul CRED – Curriculum Relevant 
pentru educație deschisă participarea la 
elaborarea proiectului, în diferite etape ale 
realizării acestuia; oferirea de feedback. 
 
Feedback la Metodologia de evaluare a 
calităţii proiectelor de manuale şcolare 
pentru învăţământul preuniversitar; criterii 
de evaluare dezvoltate pentru dimensiunea 
pedagogică. 
 
Feedback oferit pentru dezvoltarea 
metodologiei de  evaluare a resurselor 
didactice (auxiliare și materiale didactice) 
 
Participare la procesul de evaluare a 
auxiliarelor și resurselor didactice  
 



Întâlniri cu reprezentanţii unor Ministere și 
alte instituții naționale/internaționale 
privind dezvoltarea/implementarea 
curriculumului național: 
• Ministerului Apelor şi Pădurilor, 

Romsilva cu privire la implementarea 
unui program naţional de educaţie 
civică;  

• Ministerul Justiţiei – întâlniri privind 
educaţia juridică în şcoli; 

• MEN - programe pentru limba engleză 
în Europa Centrală şi de Est (Ambasada 
SUA) 

• Goethe Institute – programe privind 
limba germană.  

 
Studii tematice de 
fundamentare a unor 
intervenții inovative la 
nivelul unităților de 
învățământ 

Opţionalele – proiect 
curricular la nivelul şcolii 
 

Raport de cercetare, proiect de 
metodologie de implementare a 
disciplinelor opționale (în redactare) 
 

Ghid pentru aplicarea 
programelor pentru 
învăţământ primar 
 

Ghid pentru aplicarea programelor pentru 
învăţământ primar. Disponibil online la 
adresa: ise.ro  
 

Valențele neuroștiințelor 
pentru îmbunătățirea 
practicii educaționale 
 

Raport de cercetare: Valențele 
neuroștiințelor pentru îmbunătățirea 
practicii educaționale (în redactare) 

Experiențe CLIL în România 
proiect de cercetare în 
parteneriat cu Institutul 
Goethe 
 

Raport de evaluare Un laborator de fizică și 
limba germană publicat cu ISBN. 
 

Consiliere și dezvoltare 
personală, clasa a V-a  

Ghid pentru profesori la disciplina 
Consiliere și dezvoltare personală, clasa a 
V-a (în redactare) 
 

Consultanţa de proces - un 
model de intervenţie 

Raport de cercetare: Consultanţa de proces 
- un model de intervenţie (în redactare) 
Participare în calitate de formatori la 
formările adresate directorilor, Focşani (în 
redactare) 
 

Programe de formare -  
Violenţa în şcoală, 
proiecte colaborative, 
implementarea 
programelor școlare 

Violenţa în şcoală Program de formare acreditat Alege 
înțelept! Strategii de reducere a violenței în 
școală pentru personalul din învățământul 
preuniversitar (25 credite), valorificând 
activitatea de cercetare din proiectul 
Violenţa în şcoală 
 

Proiect EMPAQT (Erasmus Participare în calitate de formatori la cursul 

http://www.ise.ro/?s=Ghid+pentru+aplicarea+programelor+pentru+%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt+primar


+) de formare adresat consilierilor școlari / 
cadrelor didactice Profesori empatici şi 
suportivi, cheia pentru o educaţie de 
calitate.  
 

Proiect e-Twinning  Ateliere de formare:  
• pentru cadre didactice din 

învățământul preuniversitar și superior 
București, Constanța, Târgovişte; 

• pentru participanții la Conferinţa 
Naţională a Comunităţii „Educaţie 
pentru ştiinţe/ Conferinţa 
Internaţională pentru Învăţământ 
Virtual, Sibiu”; 

• pentru participanții la seminarul 
multilateral România – Polonia – Cipru 
- Cehia– Rep. Moldova. 

 
Cursuri online pentru cadrele didactice 
participante la Acţiunea eTwinning:  
• Implicarea elevilor în proiecte 

eTwinning; 
• Utilizarea instrumentelor web 2.0 

pentru comunicare şi colaborare în 
proiectele eTwinning. 

 
Alte activități de formare Organizarea şi desfăşurarea stagiului de 

practică a studenţilor din anul III, licenţă, 
din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei, Universitatea din Bucureşti. 
 
Formaare inspectorilor şcolari în cadrul 
consfătuirilor naționale - Aplicarea noului 
Curriculum naţional la gimnaziu - clasa a V-
a la disciplinele matematică, biologie, 
religie, discipline socio-umane. 
 

Proiecte pilot de 
cercetare-dezvoltare 

Proiecte pilot de cercetare-
dezvoltare 

Incluziune socială prin servicii integrate la 
nivel comunitar, componenta Dezvoltarea 
de capacităţi şi sprijin pentru şcoli selectate 
derulat în 51 de comunităţi din judeţul 
Bacău, cu sprijinul financiar al 
Reprezentanţei UNICEF România. 
 
Furnizare curs de formare pe teme de 
didactici și transdisciplinaritate adresat 
profesorilor şi consilierilor şcolari, respectiv 
echipelor manageriale pe componenta de 
monitorizare și de microgranturi. 
 

Promovarea Promovarea prietenoasă a Parteneriat ISE – CEAE - coordonarea din 



prietenoasă a 
rezultatelor cercetării 
pentru actori 
educaționali diverși 

rezultatelor cercetării 
pentru actori educaționali 
diverși 

partea institutului a parteneriatului ISE- 
CEAE - Centrul de Evaluare şi Analize 
Educaţionale; cooperarea inter-
instituţională pentru organizarea şi 
desfăşurarea Conferinţei Naţionale cu 
tema Ştiinţele exacte: direcţii strategice, 
bune practici şi soluţii pentru o economie 
competitivă. 
 

Ob. 3 - Valorificarea și conectarea rezultatelor cercetării în educație la spațiul de cercetare 
european și internațional 
Reprezentarea ISE în 
rețele profesionale 
internaționale – E-
twining, BIE, EUNEC, 
EERA, IAEVG, 
Euroguidance 

EUNEC organizare seminar internațional "Making 
Education more Inclusive", 18-19 mai. 
 

Proiectul internaţional 
Erasmus +: Euroguidance 
2017 (Nr. VS/2017/0208) 

Promovarea programelor şcolare de 
Consiliere şi dezvoltare personală gimnaziu  
• Susținere webinar adresat centrelor 

Euroguidance; 
• Susţinerea atelierelor de lucru 

Validarea resurselor pentru profesori, 
în cadrul Conferinţei naţionale 
Euroguidance 2017; 

• Organizarea unui atelier de dezvoltare 
a carierei în cadrul – Zilele porţilor 
deschise,  FPSE, Bucureşti. 

 
Dezvoltarea de 
parteneriate 
internaţionale de 
cercetare - Consiliul 
Europei, OECD, 
universități 

Parteneriate internaţionale 
de cercetare 

Democratic School Governance for 
Inclusion: A whole community approach, 
Consiliul Europei 
 
Proiectul Erasmus+ DEMAL (2016-1- DE02-
KA204- 003346) 
 
Proiectul internaţional Erasmus +: Profesori 
empatici și suportivi, cheia către o educaţie 
de calitate - EMPAQT (Nr. 564547-EPP-1-
2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD). 
 
Proiectul internaţional MOVE ME (nr. 
proiect  2015-1-IT02-KA203-015330). 
 
Proiectul internaţional Erasmus +: Develop 
Competences in Digital Era - Expertise, best 
practices and teaching in the XXI century – 
DECODE (2016-1-IT02-KA201-024234). 
 
Proiectul Parteneriat strategic pentru 
îmbunătăţirea formării continue în instituţii 
de aplicare a legii/Forming, Partnering, 
Enforcing and Performing MAI (No 2014 – 
RO01-KA202-002678). 



Acord de parteneriat încheiat cu Institutul 
de Științe Pedagogice al Academiei de 
Științe din Kiev, Ucraina 
 

Susținerea 
parteneriatelor școlare 
europene, dezvoltarea 
unei comunități a 
profesorilor din Europa 
– eTwinning 
 

Proiect eTwinning Coordonare națională a programului 
eTwinning – Parteneriate şcolare europene 
– acţiune a Comisiei Europene, parte a 
Programului Erasmus+ 

Promovarea 
rezultatelor proiectelor 
comune de cercetare la 
nivel național și 
internațional 
(conferințe, 
evenimente științifice, 
publicații)  
EERA, Asociația 
Română de Cercetare în 
Educație 

Promovarea rezultatelor 
proiectelor comune de 
cercetare la nivel național 
și internațional 

Publicarea unor cărţi/lucrări de 
specialitate: 6 cărți de autor/co-autor 
 
Publicarea unor articole:  
• 14 articole în reviste de specialitate 

indexate în Thomson Web of Science;  
• 8 articole în reviste de specialitate 

indexate BDI;  
• 3 articole in reviste de specialitate, 

altele decât cele din categoriile A şi B, 
CNCSIS. 

 
Comunicări ştiinţifice la 
conferinţe internaţionale 
cu comitet de program 

Comunicări ştiinţifice - susţinerea a 15 
comunicări ştiinţifice prezentate la 
conferinţe internaţionale cu comitet de 
program 
 

 

Alte activități realizate pe baza solicitărilor MEN (neplanificate): 

Rapoarte consultare publică 

• Opinii ale actorilor școlari privind temele pentru acasă – Raport de consultare națională 
Online: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2017/12/Raport_Teme-acasa_final.pdf  

• Opinii privind necesitatea manualelor școlare la diferite discipline 
• Analiza oportunităţii transferului de competenţe în domeniul educaţiei extraşcolare 

Analize comparate 

• Situația manualelor școlare în țările UE  
• Analiză planuri cadru pentru liceu  

Răspunsuri la interpelări   

• formularea a 54 răspunsuri la adrese MEN, Direcția pentru Relația cu Parlamentul și 
Partenerii Sociali. 

  

http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2017/12/Raport_Teme-acasa_final.pdf


Consultanță de specialitate 

• REFERNET – contribuţie la Raportul de ţară elaborat pentru CEDEFOP, în cadrul 
parteneriatului realizat de Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și 
Tehnic; 

• Biroul Internațional al Educației, UNESCO –Geneva – reprezentarea României în Consiliul 
Director al instituției; 

• Întâlniri interinstituționale de lucru:  
o MEN  

 participare în colectivul integrat de pregătire a activităţii pentru sărbătorirea 
Centenarului Unirii României;  

o Alte instituții  
 INS elaborarea indicatorilor în educaţie;  
 Université d’été INSHEA Quelle école pour une société inclusive?; 
 Study Visit, Action Anti-Bullying (Erasmus +)  
 Administraţia Prezidenţială - Proiectul “România educată”, participare la 

grupurile de lucru privind profesionalizarea managementului educaţional și 
evaluarea 

 Feedback pe documentele Ministerului Finanţelor Publice privind analiza şi 
eficientizarea cheltuielilor publice  pentru sectorul de educaţie (învăţământ 
preuniversitar);  

 CEDEFOP întâlnire de validare a pachetului de resurse „TIC for LMI” (Module 
de formare, Model de transferabilitate, Ghid metodologic); 

 UNESCO UNEVOC,  The European Vocational Skills Week. 
• Elaborare subiecte pentru concursul național pentru selecția directorilor de şcoli și grădinițe 

(etapa a II-a); 
• Evaluarea calităţii procesului educaţional din cadrul Colegiului Naţional ”Gheorghe Şincai”, 

Bucureşti. 

Găzduire la ISE a unor activităţi naţionale sau internaţionale în domeniul educaţiei 

• Vizita de schimb de experiență Academia pentru consilieri din Europa; 
• Vizită studenţi UIAC, Iaşi; 
• Întâlnire reţele europene Euroguidance, Europass, NQF, Eurodesk, Europe Direct; 
• Întâlnirea de proiect EMPAQT; 
• Întâlnire de proiect DEMAL. 


