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PLAN DE ACTIVITĂȚI ȘI DIRECȚII DE CERCETARE 

ANUL 2019 
 
Obiectiv strategic nr. 1. Fundamentarea politicilor educaționale pe rezultate de cercetare 
 
Categorie Titlu proiect/activitate 
Studii și rapoarte de 
cercetare tematice  
 

• Analiza stării sistemului național de învățământ din 
România – învățământ preuniversitar; învățământ superior 

• Cercetare privind competențele absolvenților clasei a IV-a 
din perspectiva achiziției competențelor cheie, cu 
focalizare pe elevii din categorii dezavantajate (în cadrul 
Proiectului CRED (A.5.1) – Curriculum relevant și resurse 
educaționale deschise) 

• Cercetare privind curriculumul la decizia școlii (în cadrul 
Proiectului CRED (A.1.2) – Curriculum relevant și resurse 
educaționale deschise) 

Sinteze de cercetare și 
recomandări de politici  

• Valorificarea studiilor și rapoartelor de cercetare 2018  
 

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

• Evaluarea Programului A Doua Șansă – în cadrul evaluării 
Strategiilor Naționale în domeniul educației  

• EUROSTUDENT VII 
• Barometrul de opinie publică Tineret 

 
Obiectiv strategic nr. 2. Crearea unui flux de inovare reciprocă între rezultatele de cercetare 
și practica școlară 
 
Categorie Titlu proiect/activitate 
Dezvoltare curriculară 
 

• Finalizarea documentului de politici educaționale Repere 
pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național 
(în cadrul Proiectului CRED (A.1.1) – Curriculum relevant 
și resurse educaționale deschise) 

• Suport metodologic și de formare a formatorilor pentru 
programul național de abilitare curriculară a profesorilor 
din învățământul primar și gimnazial (în cadrul Proiectului 
CRED (A.3.3) – Curriculum relevant și resurse 
educaționale deschise) 

• Sprijin metodologic și coordonare pentru dezvoltarea de 
ghiduri și resurse educaționale deschise pentru 
învățământul primar și gimnazial (în cadrul Proiectului 
CRED (A.2.1 și A.2.2) – Curriculum relevant și resurse 
educaționale deschise)  

• Pilotarea unor strategii de adaptare curriculară integrate (în 
cadrul Proiectului CRED (A.4.2) – Curriculum relevant și 
resurse educaționale deschise) 

Studii tematice de 
fundamentare a unor 

• Activități de învățare pentru noul curriculum de gimnaziu 



 

 
 

Institutul de Științe ale Educației - Operator autorizat de date personale: Nr.31137 

intervenții inovative la 
nivelul unităților de 
învățământ 
Programe de formare  
 

• Implementarea Programului de formare a cadrelor didactice 
Alege înțelept! Strategii de reducere a violenței în școală 
pentru personalul din învățământul preuniversitar 

• Implementarea Programului de formare a cadrelor didactice 
Curriculum în context. Adaptări didactice pentru elevi în 
risc de abandon 

Proiecte pilot de cercetare-
dezvoltare; proiecte 
internaționale 

• Proiectul Incluziune socială prin servicii integrate la nivel 
comunitar, componenta Dezvoltarea de capacități şi sprijin 
pentru școli selectate derulat în 51 de comunități din județul 
Bacău (proiect derulat cu sprijinul financiar al 
Reprezentanței UNICEF România), perioada 2017-2019 

• Proiectul internațional Erasmus+ DECODE Develop 
Competences in Digital Era – Expertise, best practices and 
teaching in the XXI century (2016-1-IT02-KA201-024234) 
– perioada 2017-2019 

• Proiectul internațional Erasmus + TACCLE (2017-1-
UK01-KA201-036754) – perioada 2017-2020 

• JOBLAND 2017-2020 
 

Obiectiv nr. 3. Valorificarea și conectarea rezultatelor cercetării în educație la spațiul de 
cercetare european și internațional 
 
Categorie Titlu proiect/activitate 

 Reprezentarea ISE în rețele 
profesionale internaționale  
 

• EUNEC – participarea la întâlnirile de lucru ale rețelei 
• EUROGUIDANCE România – Coordonarea programului 

la nivel naţional  
• Comitetul Biroului Internațional al Educației - participarea 

la activitățile periodice 
• CEDEFOP Refernet – participarea la activitățile periodice 

Dezvoltarea de parteneriate 
internaţionale de cercetare 

• Proiect pilot al Consiliului Europei - INSCHOOL – 
“Inclusive schools: Making a difference for Roma 
inclusion” 

• PISA 2019 – Programul pentru evaluarea internaţională a 
elevilor (conform HG nr. 183/2017)  

• PISA 2019-2021 
 Susținerea parteneriatelor 

școlare europene, 
dezvoltarea unei comunități 
a profesorilor din Europa 

• eTwinning Parteneriate școlare europene – Coordonarea 
programului la nivel naţional  
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