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INSTITUTUL DE ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI 
Raport de activitate 

Anul 2007 
 
 

Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Participare la Implementarea în România a Planului de acŃiune 
al Comisiei Europene 2004/2006 privind promovarea  învăŃării 
limbilor străine şi a diversităŃii lingvistice în Europa 
D. I. Nasta 

Raport NaŃional Implementarea în 
România a Planului de acŃiune al 
Comisiei Europene 2004/2006 
privind promovarea  învăŃării 
limbilor străinii şi a diversităŃii 
lingvistice în Europa 
(nepublicat)/oct 2007 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului 

Participare la Grupul de lucru de geografie din cadrul Comisiei 
NaŃionale de Geografie - MECT 
O. MândruŃ 

Elaborarea programei de BAC 
2008, a programei pentru tezele 
unice de geografie (pe site 
www.edu.ro ) 
ActivităŃi de formare cu profesori 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri, cadre 
didactice 

Participare la Grup de lucru pentru elaborarea programei de 
„Didactica istoriei şi geografiei” pentru liceele pedagogice 
L. CăpiŃă, O. MândruŃ 

Programa de „Didactica istoriei şi 
geografiei” (aprobată, pe site 
www.edu.ro) 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri 

Participare la Grupul de lucru de chimie, din cadrul Comisiei 
NaŃionale de Chimie, MECT 
G. Noveanu 

Programa de bacalaureat pentru 
chimie, anul şcolar 2007-2008 
(iulie 2007) 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Consiliul NaŃional pentru 
Curriculum şi Evaluare în 
învăŃământul preuniversitar 

Participare la activităŃile Consiliului NaŃional pentru 
Curriculum 
G. Noveanu 

Proiectare curriculară pentru liceu 
(proiectare CDS-uri /iulie 2007) 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD 

1. ActivităŃi la 
nivel naŃional 

Participare la Grupul de consultanŃă pentru Legea 
învăŃământului preuniversitar 
O. MândruŃ 

Proiectul Legii învăŃământului 
preuniversitar  (proiect supus 
discuŃiei) 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

 Participare la Grupul de lucru de istorie, din cadrul Comisiei 
NaŃionale de Istorie, MECT 
L. CăpiŃă 

Programa de Bacalaureat de istorie, 
2007 
Pe site-ul www.ise.ro 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri 

Participare la Grupul de lucru pentru elaborarea programelor la 
disciplina “Limbă, cultură şi civilizaŃie românească, MECT 
Elaborarea programelor de “Limbă, cultură şi civilizaŃie 
românească” pentru elevii români din comunităŃile româneşti 
din alte Ńări 
L. CăpiŃă 

Trei variante de programe  de 
“Limbă, cultură şi civilizaŃie 
românească” pentru elevii români 
din comunităŃile româneşti din alte 
Ńări. 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri 

Participare la Grupul de lucru pentru elaborarea programei 
“Didactica istoriei şi geografiei” pentru Liceele pedagogice 
L. CăpiŃă, O. MândruŃ 

Programa “Didactica istoriei şi 
geografiei” 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri 

Participare la Grupul de lucru de istorie, din cadrul Comisiei 
NaŃionale de Istorie, MECT 
L. CăpiŃă 

Programa de Didactica Istoriei 
pentru susŃinerea examenelor de 
definitivare în învăŃământ şi 
obŃinerea gradului didactic II 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD 

Participare la Descentralizarea învăŃământului preuniversitar, 
proiect coordonat de Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi 
Tineretului 
N. Bercu 

Actualizarea Strategiei 
descentralizării învăŃământului 
preuniversitar de stat (2005) 
Ghiduri pentru elaborarea 
standardelor de calitate si de cost 
pentru serviciile educaŃionale 
oferite in învăŃământul 
preuniversitar de stat 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD 

Participare la Grupul de lucru pentru redactarea Strategia 
postaderare MECTT 2007-2013  (Proiect); în special, Cap. 
Indicatori şi proceduri de monitorizare – evaluare 
N. Bercu 

Publicarea pe site-ul www. edu.ro 
cu titlul Strategia postaderare 
MECTT 2007-2013  (Proiect) 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD 

ConsultanŃă pentru CNC- Curriculum pentru limbi clasice în 
liceu 
Valorificare: furnizare de expertiză pentru CNC, programele 
de limba greacă şi limba latină, ciclul superior al liceului 
D.I.Nasta 

Referat de specialitate/februarie-
martie 2007 

Grupul de lucru de limbi 
clasice din cadrul Comisiei 
NaŃionale MECTT 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Consiliere pentru  AsociaŃia Română a Profesorilor de Limba 
Franceză (ARPF ) 
Valorificare: intervenŃii in  reuniunile Consiliului General 
ARPF, participare la elaborarea structurii tematice a Zilelor de 
ReflecŃie pedagogică ARPF 
D.I.Nasta 

Plan de acŃiune şi structură 
tematică a Zilelor de ReflecŃie 
pedagogică ARPF Sibiu, 17-18 
oct.2007 

profesori de limba franceză din 
judeŃele Iaşi, Alba, Braşov, 
ConstanŃa, Bucureşti, Dolj, 
Teleorman, Vâlcea, Bihor, 
responsabili asociativi din 10 
filiale ARPF 

Consiliere pentru FundaŃia pentru Integrare Europeană Sigma 
D.I.Nasta 

Consolidarea bazei de itemi pentru 
Concursul şcolar Cangurul 
Lingvist, Predeal, 2-3 nov 2007 

Responsabilii concursului 
şcolar Kangurul Lingvist-ediŃia 
în limba franceză ian.-nov. 
2007 

Participare la activităŃile Consiliului NaŃional pentru 
Curriculum: consultanŃă şi expertiză 
O. Costea 

Programa  liceu 
Impact în sistemul de învăŃământ 
Impact în formare 
Impact în societate prin 
diseminarea informaŃiei 
Publicarea pe site-ul www. edu.ro 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri, şcolile, 
universităŃile 

Participare la Comisia NaŃională de Limba şi Literatura 
Română: consultanŃă şi expertiză 
O. Costea 

Impact în formare: participarea la 
consfătuirile inspectorilor şi a 
profesorilor de limba şi literatura 
română, stagii de formare 
Impact în societate prin 
diseminarea informaŃiei în emisiuni 
de radio, TV 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-urile, şcolile, 
universităŃile 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Participare la activităŃile Comisiei NaŃionale UNESCO a 
României pe tema educaŃiei pentru dezvoltare durabilă: 
consultanŃă, expertiză 
O. Costea 

Strategia Comisiei NaŃionale 
UNESCO a României  
http://www.unesco.ro 
Colocvii  trimestriale pe temea 
educaŃiei pentru dezvoltare 
durabilă 
Impact în sistemul de învăŃământ, 
în activităŃile nonformale 
Impact în formarea profesorilor şi a 
bibliotecarilor (stagii de formare) 
Impact în societate prin 
diseminarea informaŃiei în media 
radio 
Impact în reŃeaua profesională şi 
europeană prin schimburi de idei: 
JRC, Comisia Europeană, Consiliul 
Europei, Catedra UNESCO din 
Bucureşti şi din FlorenŃa 
Impact în reŃeaua profesională 
GDN / OIDEL prin schimburi de 
idei 
Site-uri 
http://www. gdn.org 
http://www. coe.int 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Comisia NaŃională UNESCO a 
României, Ministerul Mediului 
şi Dezvoltării Durabile, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-urile, şcolile, 
universităŃile, reŃele 
profesionale,  ONG-uri cu 
activitate în domeniul 
educaŃiei: SEE -  EDUCOOP - 
www.see-
educoop.net/experts/data/0088
e.htm); Global Developement 
Network - www. gdn;, ESHHS 
- European Society for the 
History of Human Sciences, 
Barcelona; OIDEL - 
Organisation Internationale 
pour le Développement de la 
Liberté d' Enseignement, 
Geneva, Switzerland; ARIC - 
Association des Recherches 
Interculturelles, Paris – 
Geneva; European 
Commission, European 
Science Foundation - 
http://www.esf.org/data; World 
Bank Independent Evaluation 
Group (IEG); ESF, ESF-SCSS 
– Comisia de ŞtiinŃe Sociale; 
FundaŃia PanEuropa, România   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Grupul de lucru pentru dezvoltare durabilă 
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile: consultanŃă, 
expertiză în domeniul educaŃiei pentru dezvoltare durabilă 
O. Costea 

Strategia Românie pentru 
dezvoltare durabilă (în curs de 
realizare, 2007 - 2008) 
http://www.mmediu.ro/ 

Guvernul României, Ministerul 
Mediului şi Dezvoltării 
Durabile 
Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-urile, şcolile 

Participare la întâlnirile de lucru ale AsociaŃiei profesorilor de 
limbă engleză BETA, în Liceul I.L. Caragiale, Bucureşti 
A. Dumitrescu 

ConsultanŃă şi expertiză,  
Impact asupra formarii profesorilor 
de limbă engleză 
Impact în reŃeaua profesională 
europeană prin schimburi de idei 
cu asociaŃii similare. 
Liceul I.L. Caragiale, Aprilie-Mai 
2007 

120 profesori 

Participare la dezbaterea metodică: Strategii interactive 
inovatoare în predarea limbilor străine, la Liceul Alexandru 
VlahuŃă, Bucureşti 
A. Dumitrescu 

Raport de diseminare a informaŃiei. 
Impact asupra formarii profesorilor 
de limbi străine. 
Liceul Alexandru VlahuŃă, Martie 
2007 

25 profesori 

Participare la masa rotundă cu profesorii de limbi străine: 
ImportanŃa traducerii în predarea şi învăŃarea celei de-a doua 
limbi străine, la Liceul George Coşbuc, Bucureşti. 
A. Dumitrescu 

Raport de diseminare a informaŃiei. 
Impact în reŃeaua profesională a 
cadrelor didactice de limbi străine 
Liceul George Coşbuc, Martie 
2007 

20 profesori 

Analiza serviciilor de consiliere din perspectiva parteneriatelor 
şi colaborărilor 
P. Botnariuc, M. LaRoche, A. Muscă, L. Tăsica, S. łibu 

ConferinŃa anuală Euroguidance cu 
tema ”Serviciile de consiliere: 
parteneriate şi colaborări” 
8 comunicări ştiinŃifice 
4 rapoarte ale atelierelor de lucru 
Pagina web a conferinŃei 
(www.capp.ise.ro) 
9 noiembrie 2007, ISE, Bucureşti 

Beneficiari direcŃi 
60 de participanŃi: 
Coordonatorii centrelor de 
asistenŃă psiho-pedagogică, 
consilieri din universităŃi, 
reprezentanŃi MECTT, 
MMSSF, ANOFM, ANSIT  
Beneficiari indirecŃi: 
2000 profesori, directori şi 
consilieri şcolari 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Elaborarea raportului naŃional despre implementarea în 
România a programului de lucru EducaŃie şi Formare 2010 
P. Botnariuc, A. GavriliŃă, M. LaRoche, A. Muscă, L. Tăsica, 
S. łibu 

Raportul naŃional privind  
implementarea în România a  
programului de lucru EducaŃie şi  
Formare 2010  
30 noiembrie 2007, ISE, Bucureşti 

MECTT 

Participarea la seminarii de consultare pentru elaborarea 
politicilor publice de Integrare a tehnologiei informaŃiei şi 
comunicării în sistemul de educaŃie preuniversitar din România 
P. Botnariuc 

Document de recomandări pentru  
elaborarea politicilor publice 
„Development of Education Policy 
Concerning the Integration of 
Information Technology and 
Communications in the Pre-
University Romanian Education 
System” 
Iunie, 2007, KBE, Bucureşti 

MECTT, MCTI 

Elaborarea raportului de analiză asupra stării sistemului de 
învăŃământ în perioada 2000- 2006 
M. Jigău, M. Balica, C. Fartuşnic, I. Horga, L. Voinea, A. 
MăruŃescu, O. Apostu 

Raportul: Starea sistemului de 
învăŃământ în România - 2007 
(octombrie 2007) 
 
Raportul a fost prezentat în 
Parlamentul României, în scopul 
prezentării situaŃiei sistemului de 
educaŃie (pe baza Sistemului 
NaŃional de Indicatori pentru 
EducaŃie) la nivelul anului 2007. 

Guvernul României 
Parlamentul României  
Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului,  
Ministerul Integrării Europene 
Ministerul Muncii, SolidarităŃii 
Sociale şi Familiei  
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Elaborarea studiului longitudinal de monitorizare şi evaluare a 
Proiectului pentru ÎnvăŃământul Rural. 
M. Jigău, M. Balica, C. Fartuşnic, I. Horga, C. Novak 

Raport de cercetare privind 
Monitorizarea şi evaluarea 
Proiectului pentru ÎnvăŃământ 
Rural.(septembrie 2007) 
 
Raportul reprezintă evaluarea 
intermediară a Proiectului pentru 
ÎnvăŃământ Rural. Această evaluare 
face parte din setul de 3 evaluări 
(iniŃială, intermediară şi finală) pe 
baza cărora se va monitoriza şi 
evalua modul în care proiectul a 
fost implementat şi a acŃionat 
pentru atingerea obiectivelor 
stabilite. 

Componenta PIR a Băncii 
Mondiale, Ministerul EducaŃiei 
şi Cercetării 

Elaborarea raportului de evaluare a implementării programelor 
Socrates şi Leonardo da Vinci în România (2000-2006) 
S. Velea, N. Bercu 

Raportul „Evaluarea implementării 
programelor Socrates şi Leonardo 
da Vinci în România (2000-2006)” 
(iunie 2007) 
 
Raportul de evaluare a fost solicitat 
de Comisia Europeană, prin 
MECTT, fiind utilizat pentru 
redactarea raportului de sinteză, la 
nivel european, asupra 
implementării programelor 
Socrates şi Leonardo da Vinci, în 
perioada 2000-2006 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Comisia Europeană - 
Directoratul General pentru 
EducaŃie şi Cultură 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Cercetare privind impactul competenŃelor personalului didactic 
asupra reuşitei şcolare 
Ş. Iosifescu (coord.), C. Bălăşoiu, P. Blendea, T. Mihail, M. 
Paraschiv 

Raport de cercetare „Impactul 
competenŃelor personalului 
didactic asupra reuşitei 
şcolare”(decembrie 2007) 
Valorificare prin strategii de 
formare cu CCD-uri partenere şi 
consultanŃă la cerere pentru 
unităŃile şcolare 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri, instituŃiile 
de învăŃământ, instituŃiile de 
formare iniŃială şi continuă a 
cadrelor didactice, ONG-uri cu 
activitate în domeniul educaŃiei  

Cercetare privind responsabilitatea publică în administraŃia 
învăŃământului 
O. MăntăluŃă (coord.), C. Bălăşoiu, P. Blendea, M. Paraschiv 

Raport de cercetare 
"Responsabilitatea publică în 
administraŃia învăŃământului" 
(decembrie 2007) se va publica 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, autorităŃile locale, 
managerii şcolari, inspectorate 
şcolare, cadre didactice 

Cercetare privind influenŃa capitalului cultural al familiei 
asupra reuşitei şcolare 
Ş. Popenici 

Raport de cercetare "InfluenŃa 
capitalului cultural al familiei 
asupra reuşitei şcolare" (decembrie 
2007) 
Valorificare prin ARACIP 
Stabilirea de criterii pentru baza de 
date „Harta riscului educaŃional din 
România”  

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, instituŃiile de 
învăŃământ, ONG-uri cu 
activitate în domeniul educaŃiei 

Analiza impactului tehnologiei informaŃiei şi a comunicării în 
învăŃământul preuniversitar 
L.Sarivan 

Studiu de diagnoză Impactul 
tehnologiei informaŃiei şi a 
comunicării în învăŃământul 
preuniversitar 
(decembrie 2007) 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri, instituŃiile 
de învăŃământ, instituŃiile de 
formare iniŃială şi continuă a 
cadrelor didactice, ONG-uri cu 
activitate în domeniul educaŃiei  

2. Realizarea 
unor rapoarte 
tematice de 
cercetare  

Realizarea unui CD şi a unui Web site, destinat profesorilor de 
geografie, util inovării procesului educaŃional 
O.MândruŃ 

CD pentru profesorii de geografie 
„EducaŃia şi geografia”/dec.2007 
Web site pe portalul www.ise.ro 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, autorităŃile locale, 
managerii şcolari, inspectorate 
şcolare, cadre didactice 



 9 

Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Realizarea paginii internet La Francophonie - vecteur 
intreculturel pe portalul www.ise.ro 
D.Nasta 

Raport de cercetare Dezvoltarea 
competenŃei de exprimare scrisa în 
limba franceza – portal ISE 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, instituŃiile de 
învăŃământ, ONG-uri cu 
activitate în domeniul educaŃiei 

Realizarea unui CD pentru limba română : Dezvoltarea 
competenŃei de exprimare orală 
A. Mihăilescu 

Raport de cercetare Dezvoltarea 
competenŃelor de exprimare orală 
UnităŃi de învăŃare pentru elevi, 
modul de formare pentru profesori 
( pe CD) 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri, instituŃiile 
de învăŃământ, instituŃiile de 
formare iniŃială şi continuă a 
cadrelor didactice, ONG-uri cu 
activitate în domeniul 
educaŃiei. 

Studiul percepŃiei elevilor din şcoala generală asupra 
disciplinelor ştiinŃifice 
L. Catană 

Raport de cercetare: Studiul 
percepŃiei elevilor din şcoala 
generală asupra disciplinelor 
ştiinŃifice 
CD care conŃine baza teoretică a 
lucrării, bază de  date cu desene, 
interpretări şi analize , link-uri la 
proiecte internaŃionale de educaŃie 
civică sau de ştiinŃe/dec.2007 
-texte scurte de prezentare a 
concluziilor pentru site-ul ISE 
/ian.2008 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
instituŃiile de învăŃământ, 
instituŃiile de formare iniŃială şi 
continuă a cadrelor didactice, 
ONG-uri cu activitate în 
domeniul educaŃiei, părinŃi. 

Realizarea unei platforme on-line pentru pentru profesorii de 
istorie 
L. CăpiŃă 

Platforma on-line pentru profesorii 
de istorie pe portalul ISE 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri, instituŃiile 
de învăŃământ, instituŃiile de 
formare iniŃială şi continuă a 
cadrelor didactice, ONG-uri cu 
activitate în domeniul educaŃiei 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Realizarea unui program de învăŃare independentă şi/sau în 
grup 
A. Mateiaş 

Raport de cercetare Memoria  
(program de învăŃare independentă 
şi/sau în grup a capitolului 
respectiv, prevăzut de curriculum-
ul de psihologie pentru clasa a X-
a)/dec.2007   

Ministerul EducaŃiei,  
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri, instituŃiile 
de învăŃământ, instituŃiile de 
formare iniŃială şi continuă a 
cadrelor didactice, ONG-uri cu 
activitate în domeniul educaŃiei 

Realizarea unui program de învăŃare ce vizează subcompetenŃa 
schimburi epistolare 
A. Dumitrescu 

Raport de cercetare Dezvoltarea 
subcompetenŃei de exprimare scrisă 
în limba engleză pentru clasele XI-
XII. Realizarea unui CD ce conŃine 
baza teoretică a lucrării şi seturi de 
exerciŃii interactive şi teste de 
profil, care vor fi introduse pe site-
ul www.ise.ro. 
Finalizare: ianuarie 2008 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri, instituŃiile 
de învăŃământ, instituŃiile de 
formare iniŃială şi continuă a 
cadrelor didactice, ONG-uri cu 
activitate în domeniul educaŃiei 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Instrumente şi medii electronice pentru limba şi literatura 
română 
O. Costea, M. Cerkez 

Raport de cercetare  
E-mediu de formare pentru 
profesorii de limba şi literatura 
română 2007 - 2010 
Realizarea comunităŃii virtuale de 
învăŃare Moodle: 
DidacticaRomana.ise.ro 
Baza de date 
PublicaŃii în Analele Academiei, 
Revista de pedagogie 
Comunicare la  Academia Română,   
Colocviile Constantin Brăiloiu 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri, instituŃii de 
învăŃământ superior, instituŃii 
de cercetare şi publice, 
Institutul Limbii Române, 
şcoli, instituŃiile de formare 
iniŃială şi continuă a cadrelor 
didactice, reŃele profesionale,  
ONG-uri cu activitate în 
domeniul educaŃiei: SEE -  
EDUCOOP - www.see-
educoop.net/experts/data/0088
e.htm); Global Developement 
Network - www. gdn;, ESHHS 
- European Society for the 
History of Human Sciences, 
Barcelona; OIDEL - 
Organisation Internationale 
pour le Développement de la 
Liberté d' Enseignement, 
Geneva, Switzerland; ARIC - 
Association des Recherches 
Interculturelles, Paris – 
Geneva; European 
Commission, European 
Science Foundation - 
http://www.esf.org/data; World 
Bank Independent Evaluation 
Group (IEG); ESF, ESF-SCSS 
– Comisia de ŞtiinŃe Sociale; 
FundaŃia PanEuropa, România 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Elaborarea unei unităŃi de învăŃare prin metoda Intel Teach 
G. Noveanu 

Raport de cercetare 
Unitate de învăŃare proiectată prin 
metoda Intel Teach (prezentată  în 
format electronic, pe CD) utilă 
pentru profesori în proiectarea unor 
lecŃii la chimie 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri, instituŃiile 
de învăŃământ, instituŃiile de 
formare iniŃială şi continuă a 
cadrelor didactice, ONG-uri cu 
activitate în domeniul educaŃiei 

Utilizarea TIC în didactica limbilor moderne 
L. Sarivan 

Raport de cercetare 
TIC în didactica limbilor moderne 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri, instituŃiile 
de învăŃământ, instituŃiile de 
formare iniŃială şi continuă a 
cadrelor didactice, ONG-uri cu 
activitate în domeniul educaŃiei 

Actualizarea bazei de date cu şcolile participante în 
proiect/ian.2007 
L.Catană 

Baza de date (adrese şcoli, 
telefoane, nr. fax, persoane de 
contact, adrese e-mail) 

 

Administrarea testului la nivel naŃional: 
Pregătirea coletelor şi transmiterea către şcoli 
G. Noveanu, L. Catană, N. Neagu, F. Neagu, E. Parascovici, I. 
Pătraşcu, S. Cristea 

Instrumente de test pentru cele 150 
şcoli din eşantion 
aprilie 2007 

 

Organizarea  şi prezentarea în două sesiuni de formare cu un 
număr de 90 inspectori şi directori de şcoală  în vederea 
familiarizării cu metodologia desfăşurării testării, în cadrul ISE 
şi la ASE Bucureşti 
G. Noveanu 

Mape conŃinând chestionare, 
manual administrare teste, 
publicaŃii cu rezultate TIMSS din 
anii anteriori etc.) 

 

TIMSS: Administrarea testului la nivel naŃional: 
Monitorizarea administrării testului în vederea verificării 
respectării metodologiei de administrare (10 scoli) 
G. Noveanu 

Instrumentele de test pentru 10 
şcoli, completate/  

 

Administrarea testului la nivel naŃional 
(directori şi cadre didactice din cele 150 de şcoli) 

(mai 2007) - 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

TIMSS: Administrarea testului la nivel naŃional 
RecepŃionarea materialelor de test – 14 000 de instrumente, 
după administrare: verificarea instrumentelor din fiecare colet, 
reorganizarea caietelor ptr. scorare, distribuirea chestionarelor 
şi refacerea claselor după încheierea scorării 
G. Noveanu, L. Catană, N. Neagu, F. Neagu, E. Parascovici, I. 
Pătraşcu, S. Cristea 

Instrumente de test pentru cele 150 
şcoli din eşantion 
mai 2007 

 

Organizarea a două sesiuni de formare pentru scorarea 
răspunsurilor libere în cadrul ISE 
G. Noveanu 

Mape cu materiale necesare 
explicaŃiilor 
Iunie 2007 

 

ConsultanŃă pentru codificare acordată evaluatorilor implicaŃi 
în proiect/iunie-iulie 2007 
L.Catană 

Codificarea caietelor elevi lor  

Evaluare şi codificare de itemi semistructuraŃi şi liberi în 
proiectul internaŃional TIMSS  
L.Catană, O. MândruŃ, L. CăpiŃă, A. Mihăilescu, N. Bercu, A. 
Dumitrescu, O. Costea, A. Mateiaş, C. Bălăşoiu, C. Olariu, P. 
Botnariuc, S. Tăsică, D. Nasta 

Caietele elevilor codificate (6000 
de caiete pentru elevii de clasa a 
VIII-a, fiecare cu un număr de 25-
30 de itemi semistructuraŃi sau 
liberi de matematică şi ştiinŃe, 
aproximativ 150. 000 itemi) 

UNESCO, Guvernul 
României, IEA, Ministerul 
EducaŃiei, Cercetării şi 
Tineretului, Inspectoratele 
Şcolare JudeŃene, CCD-uri, 
instituŃiile de învăŃământ, 
instituŃiile de formare iniŃială şi 
continuă a cadrelor didactice, 
ONG-uri cu activitate în 
domeniul educaŃiei 

TIMSS: Completarea fişelor de evaluare / reevaluarea a 3000 
de caiete (pentru estimarea diferenŃelor în evaluare) 
L.Catană, O. MândruŃ, L. CăpiŃă, A. Mihăilescu, N. Bercu, A. 
Dumitrescu, O. Costea, A. Mateiaş, C. Bălăşoiu, C. Olariu, P. 
Botnariuc, S. Tăsică, D. Nasta 

Fişe completate cu coduri pentru 
3000 de caiete (50 000 de itemi) 

UNESCO, Guvernul 
României, IEA, Ministerul 
EducaŃiei, Cercetării şi 
Tineretului, Inspectoratele 
Şcolare JudeŃene, CCD-uri, 
instituŃiile de învăŃământ, 
instituŃiile de formare iniŃială şi 
continuă a cadrelor didactice, 
ONG-uri cu activitate în 
domeniul educaŃiei 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

TIMSS: Introducerea datelor din cele 14 000 de instrumente de 
testare 
N. Neagu, F. Neagu, E. Parascovici, I. Pătraşcu, S. Lupu 

Baza de date pentru România 
(noiembrie 2007) 

IEA, Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului 

Verificarea raportului DPC Hamburg legat de bazele de date şi 
corectarea bazelor de date prin reverificarea instrumentelor de 
test şi corectarea bazelor de date 
G. Noveanu, N. Neagu, F. Neagu, E. Parascovici, I. Pătraşcu, 
S. Lupu 

Cross Country Reliability Scoring 
Data Base 
(noiembrie 2007) 

IEA, Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului 

Realizarea unei cercetări asupra necesităŃii unor instrumente de 
monitorizare a absolvenŃilor după finalizarea diferitelor 
niveluri educaŃionale şi pilotarea acestora pe un eşantion 
reprezentativ la nivel naŃional 

Raport de cercetare „Sistem de 
monitorizare a absolvenŃilor din 
perspectiva consilierii pe toată 
durata vieŃii” 
Decembrie 2007 
(706 elevi  de liceu, 417 SAM din 
9 judeŃe, 100 de profesori şi 
consilieri şcolari din 28 de judeŃe) 
Lucrare în curs de apariŃie la 
Editura Afir, Bucureşti  

1000 de practicieni din 
Centrele de AsistenŃă 
Psihopedagogică 
profesorii care predau Aria 
curriculară Consiliere şi 
orientare în învăŃământul 
preuniversitar 
Consilieri din universităŃi 
Casele Corpului Didactic 
Biblioteci publice 

ContribuŃie la raportul TIMSS („Trends  
in Mathematics and Sciences Study”) 
P. Botnariuc, L. Tăsica 

Interpretare chestionare TIMSS 
Iunie 2007 

MECTT 

Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural - Unitatea de Management 
a Proiectului pentru ÎnvăŃământul Rural (UMPIR) 
A. GavriliŃă, L. Tăsica 

Rapoarte finale ale activităŃii de 
teren (judeŃele Gorj, Vaslui) 
Mai – Iunie 2007 

MECTT, UMPIR 

Elaborarea unui studiu privind timpul şcolar la elevi 
M.Jigău, M. Balica, C.Novak, F. Anghel, C. Fartuşnic, I. 
Horga, A. MăruŃescu, L. Voinea, O. Apostu, B. Florian, 
N.Dobrei 

Raport de cercetare: Studiu privind 
timpul şcolar şi extraşcolar al 
elevilor din învăŃământul 
preuniversitar.  
 
Raportul este în curs de publicare. 
Raportul prezintă şi analizează 
modul în care elevii îşi folosesc 
timpul pe care îl au la dispoziŃie 
pentru activităŃi şcolare şi 
extraşcolare. 

Ministerul EducaŃiei şi 
Cercetării 
Inspectoratele Şcolare JudeŃene 
Casele Corpului Didactic 
UniversităŃi 
CNC, SNEE 
UnităŃi de învăŃământ 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Pilotarea sistemului Zone EducaŃionale Prioritare (ZEP) ca 
model eficient de intervenŃie pentru ameliorarea calităŃii şi 
echităŃii ofertei educaŃionale din zonele sever dezavantajate 
socio-economic 
M. Jigău, M. Balica, C. Fartuşnic, I. Horga 

Program pilot de intervenŃie prin 
sistemul ZEP – raport final de 
evaluare (decembrie 2007)  
 
Programul implementat la nivelul 
unei şcoli din Giurgiu reprezintă un 
model de implementare a unei 
abordări locale strategice de 
prevenire şi combatare a 
abandonului şcolar. Rezultatele 
acestui program au fost valorificate 
în programele Phare Accesul la 
educaŃie al catgoriilor 
dezavantajate. 

Ministerul EducaŃiei şi 
Cercetării, Inspectoratele 
Şcolare JudeŃene, Casele 
Corpului Didactic, universităŃi 
UNICEF, CNC 

Impactul măsurii de extindere a învăŃământului obligatoriu de 
la 8 la 10 clase. 
M. Jigău, M. Balica, C. Novak, F. Anghel, C. Fartuşnic, I. 
Horga, A. MăruŃescu, L. Voinea, O. Apostu, B. Florian, N. 
Dobrei 

Raport intermediar de cercetare 
(decembrie 2007) 
Valorificare: 
Raportul reprezintă o evaluare de 
impact a măsurii de prelungire a 
învăŃământului obligatoriu de la 8 
la 10 clase, iar recomandările finale 
vor fi prezentate factorilor de 
decizie în vederea aplicării unor 
măsuri de corecŃie şi sprijin pentru 
asigurarea accesului la educaŃie. 

Ministerul EducaŃiei şi 
Cercetării, Inspectoratele 
Şcolare JudeŃene, Casele 
Corpului Didactic, universităŃi 
UNICEF, CNC 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Elaborarea unei cercetări privind drepturile şi responsabilităŃile 
copilului în context şcolar 
D. Badea (coord.), M. Cuciureanu (coord.), G. Alecu, Gh. 
Bunescu, S. Farca, A. Mircea, E. Negreanu, M. Ionescu, S. 
Velea 

Raport de cercetare Drepturile şi 
responsabilităŃile copilului în 
context şcolar (decembrie 2007) 
 
Raportul este publicat în format 
.pdf pe situl ISE 

Ministerul EducaŃiei şi 
Cercetării, Inspectoratele 
Şcolare JudeŃene, CCD-uri, 
cadre didactice din 
învăŃământul preuniversitar, 
centre de asistenŃă 
psihopedagogică şi consiliere, 
instituŃiile de formare iniŃială şi 
continuă a cadrelor didactice, 
ONG-uri cu activitate în 
domeniul educaŃiei 

Formarea cadrelor didactice din învăŃământul secundar – 
dezvoltarea competenŃelor profesionale 
P. Blendea, Ş. Iosifescu,T.M. Mihail, M. Paraschiv 

Cadre didactice din , Colegiul 
NaŃional C.Hogaş-Piatra NeamŃ, 
jud. NeamŃ, Şc. Săcele, jud. 
ConstanŃa, Şc. Petru Poni,, Iaşi, 
Jud. Iaşi, Liceul Teoretic 
"Constantin Brâncoveanu" - 
01.12.2007 

50 profesori din învăŃământul 
primar, gimnazial şi liceal 

Formarea agenŃilor locali pentru implementarea programului 
Phare - Acces la educaŃie pentru grupurile dezavantajate 
V. Pop 

Programul „A doua şansă” – 
instrumente şi proceduri de 
evaluare şi monitorizare – program 
de formare pentru agenŃii locali de 
implementare a proiectului Phare 
2004, Bucureşti – Liceul Economic 
( martie) 

20 persoane ce acŃionează la 
nivel judeŃean pentru 
implementarea proiectului 
abilitate în urmare 
procedurilor, utilizarea 
instrumentelor şi centralizarea 
datelor 

Formarea agenŃilor locali de implementare a programului 
Phare - Acces la educaŃie pentru grupurile dezavantajate 
V. Pop 

Monitorizare şi evaluare în 
managementul ciclului de proiect – 
program de formare pentru agenŃii 
locali de implementare a 
proiectului Phare 2004, Alba Iulia 
Liceul Economic 20-24 aprilie 

20 persoane ce acŃionează la 
nivel judeŃean au fost abilitate 
în aplicarea procedurilor, 
utilizarea instrumentelor şi 
centralizarea datelor 

3. Formare 

Formare în domeniul managementului riscului financiar 
O. MăntăluŃă 

Elaborare şi susŃinere cursuri 
formare contabili şefi de filiale 
ISCIR – „Managementul riscului 
financiar”, Mangalia – iulie  

30 cursanŃi - contabili 



 17 

Nr. 
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Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Formarea managerilor educaŃionali 
Managementul RelaŃiilor, Proiectului, Formării 
T.M. Mihail 

Curs "Manager European", Tg. 
Mureşs, ian.-mai şi nov.-dec. 2007 

75 manageri din învăŃământ 

Formarea formatorilor de formatori 
Formatori, Evaluare integrală, Anataxia formării, Comunicare 
T.M.Mihail 

ianuarie-februarie 2007 130 formabili 

Formare inspectori şi directori 
Motivarea personalului didactic 
P.Blendea 

Formare inspectori şi directori, 
Şcoala 7 Tecuci, jud. GalaŃi, (mai) 

Cincizeci de inspectori şi 
directori 
Suport de curs 

Program de formare pentru cadrele didactice 
Ş. Iosifescu 

Managementul calităŃii în România 
– program de formare pentru 
cadrele didactice, Institutul Român 
pentru EducaŃie şi Calitate 
Europeană – IRECE 

Aprox. 250 de cadre didactice 

Dimensiunea de gen în didactica matematicii – curs online 
M. Singer 

http://training.ise.ro/ 30 profesori 

Abilitare curriculară pentru învăŃătorii care predau geografie la 
clasa a IV-a 
O.MândruŃ 

Suporturi de instruire, materiale 
didactice, CD-uri  
Ianuarie – decembrie 2007 

Aproximativ 3000 de cadre 
didactice din Bucureşti (toate 
sectoarele), Ploieşti, Iaşi, 
Suceava, Piatra NeamŃ, Bacău, 
Oneşti, Timişoara, Lugoj, Alba 
Iulia, Oradea, Satu Mare, 
Sighetul MarmaŃiei, BistriŃa, 
Cluj – Napoca, Târgu Mureş, 
Sibiu, Craiova, Slobozia, 
Călăraşi, GalaŃi, Miercurea 
Ciuc 
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Abilitare curriculară pentru profesorii care predau geografie la 
clasa a XII-a 
O. MândruŃ 

Suporturi de instruire, materiale 
didactice, CD-uri 
Iunie – decembrie 2007 

Aproximativ 2000 de cadre 
didactice din Bucureşti, 
Ploieşti, Iaşi, Suceava, Piatra 
NeamŃ, Bacău, Timişoara, 
Alba Iulia, Oradea, Satu Mare, 
Baia Mare, Arad, Buzău, 
Râmnicu Vâlcea, Slatina, 
BistriŃa, Cluj – Napoca, Târgu 
Mureş, Sibiu, Craiova, 
Slobozia, Călăraşi, GalaŃi, 
Miercurea Ciuc 

Abilitare pe probleme de proiectarea instruirii şi strategii 
didactice pentru profesorii de geografie 
O. MândruŃ 

Suporturi de instruire, CD-uri 
Ianuarie – martie 2007 

30 profesori de geografie 
/CCD Prahova 

Abilitare curriculară pentru aplicarea Biografiei Lingvistice din 
cadrul Portofoliului European al Limbilor Sibiu  
D.I.Nasta 

Ghid de utilizare al Portofoliului 
European al Limbi/17 oct 

20 profesori de limba franceză 

Abilitare curriculară pentru folosirea  Dosarului  din cadrul 
Portofoliului European al Limbilor si a publicaŃiilor 
electronice produse de Centrul European pentru Limbi 
Moderne, Graz 
CCD Ploieşti 
D.I.Nasta 

Ghid de utilizare al Portofoliului 
European al Limbilor/ 5 dec, 

25 de profesori de limba 
engleză şi franceză, inspectori 
şcolari, consilieri din 
structurile MECTT 

ActivităŃi de pregătirea profesorilor de istorie care susŃin 
examenele de definitivare în învăŃământ şi gradul didactic II 
L. CăpiŃă 

Bucureşti, Facultatea de Istorie, 
iulie 

100 de profesori de istorie 

Formarea continuă a educatoarelor, a învăŃătorilor, a 
profesorilor şi a decidenŃilor în managementul proiectelor 
A.Mateiaş 

În Proiectul Pedagogia mileniului 
III, curs de formare 
„Managementul conflictelor în 
echipa de proiect” CCD Ilfov/ 
fev.2007 (curs multiplicat) 

25 cadre didactice 
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Formarea continuă a educatoarelor, a învăŃătorilor, a 
profesorilor şi a  decidenŃilor în domeniul comunicării de 
specialitate 
A.Mateiaş 

Comunicarea în procesul  de 
învăŃământ 
CCD Ilfov/ fev.2007 
(curs multiplicat) 

30 cadre didactice şi decidenŃi 

Coordonare şi participare cu comunicare la colocviul 
„PosibilităŃi de aprofundare a reformei învăŃământului 
preşcolar” 
A.Mateiaş 

Mapă documentară (200pag.)/ 30 
mai 2007 

120 de educatoare, educatoare 
metodiste şi inspectoare de 
specialitate, inspectori generali 
din jud. IalomiŃa /CCD 
IalomiŃa 

Coordonator  Masă rotundă „SimilarităŃi şi diferenŃe între 
învăŃământul preşcolar şi primar din FranŃa şi România” 
A.Mateiaş 

Mapă documentară (aproximativ 
100pag.)/10 iunie 2007 

20 educatoare şi învăŃători, 
directori de şcoală şi directorul 
Scolii Franceze elementare din 
Bucureşti 
Loc desfăşurare: Sc. nr. 50 
„Maica Domnului”, Bucureşti 

Abilitare curriculară pentru învăŃătorii care predau la clasa a 
IV-a /Bucureşti, primăria sectorului 6 
L. CăpiŃă 

Suport formare, octombrie 2007 80 de învăŃători din sectoarele 
5 şi 6 

Program de formare continuă cu credite transferabile “Strategii 
active de evaluare” 
G. Noveanu 

Slobozia, martie şi iunie 40 profesori din aria 
curriculară “Matematică şi 
ŞtiinŃele naturii” 

Abilitare curriculară pentru învăŃătorii care predau la clasa a 
IV-a, Ploieşti 
L. CăpiŃă 

Mapă de lucru, noiembrie 2007 40 de învăŃători care predau la 
clasa a IV-a  

Participare  la proiectul de parteneriat cu părinŃii, elevii şi 
profesorii 
Sc. nr. 71 „Iovan Dudici”, Bucureşti 
A. Mihăilescu 

Raport asupra activităŃilor 
desfăşurate la clasa I şi a III-
Comunicarea interpersonală, sept.-
dec 2007 

Cadrele didactice implicate în 
dezvoltarea proiectului  din 
Bucureşti, Curtea de Argeş şi 
din Galeş - 100 persoane 
(elevii şi profesorii), 
Inspectoratul sect.2 
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Formarea continuă a cadrelor didactice prin programul:  Noi 
abordări didactice în Aria Curriculară  Matematică şi ŞtiinŃe 
ale Naturii 
G.Noveanu 

Ploieşti – martie 2007 
Sf. Gheorghe - iulie 2007 
Tulcea – septembrie - octombrie 
2007 

30 profesori 
30 profesori 
90 profesori 

Formare de formatori  pentru programul: Intel Teach – 
Predarea în societatea cunoaşterii 
G.Noveanu 

Rm. Vâlcea - august 2007 100 de profesori  

Consfătuirile inspectorilor de chimie şi fizică 
G.Noveanu 

Năvodari, septembrie 2007 80 inspectori 

Dimensiunea de gen în aria curriculară Limbă şi comunicare – 
curs online 
L.Sarivan 

http://training.ise.ro/ 30 profesori, inspectori, 
metodişti 
În cadrul Proiectului ISE-
UNICEF Dimensiunea de gen 
în educaŃie 

Valorificarea dimensiunii de gen în educaŃie 
L.Sarivan 

ISE, decembrie 2007 90 profesori 

Curs Sisteme de învăŃământ şi programe europene, anul IV 
O. Costea 

Curs, bază de date, 
Portofoliu de studii de caz 
februarie - mai 2007 

Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de Litere, 
Departamentul de RelaŃii 
internaŃionale - Studii 
Europene, 65 de studenŃi 

Curs Managementul educaŃiei interculturale , anul IV 
O. Costea 

Curs, bază de date 
Portofoliu de proiecte tematice 
voluntariat în proiecte 
internaŃionale EDD-Krafteducom 
februarie - mai 2007 

Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de Litere, 
Departamentul de RelaŃii 
internaŃionale - Studii 
Europene, 65 de studenŃi 
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Formare itinerantă, profesorii de limba română, sub egida 
MECTT, în cadrul proiectului ISE Instrumente şi medii 
electronice pentru limba şi literatura română 
Parteneriat pentru construcŃia comunităŃii virtuale de învăŃare 
O. Costea 

Slobozia, jud. IalomiŃa, aprilie 
2007, 8 ore 
Formare pentru introducerea 
conŃinuturilor TIC în orele de 
limba şi literatura română 
ReŃea pentru construcŃia 
comunităŃii virtuale de învăŃare 
Moodle http:// 
DidacticaRomana.ise.ro 
Studiu de cercetare 

Inspectoratul Şcolar al 
JudeŃului IalomiŃa, 30 de 
profesori, elevi ca beneficiari 
indirecŃi 

Formare itinerantă, profesorii de limba română, sub egida 
MECTT, în cadrul proiectului ISE Instrumente şi medii 
electronice pentru limba şi literatura română 
Parteneriat pentru construcŃia comunităŃii virtuale de învăŃare 
O. Costea 

Slobozia, jud. IalomiŃa, mai 2007, 
8 ore 
Formare pentru introducerea 
conŃinuturilor TIC în orele de 
limba şi literatura română 
ReŃea pentru construcŃia 
comunităŃii virtuale de învăŃare 
Moodle http:// 
DidacticaRomana.ise.ro 
Studiu de cercetare  

Inspectoratul Şcolar al 
JudeŃului IalomiŃa, 25 de 
profesori, elevi ca beneficiari 
indirecŃi 

Consfătuirea  profesorilor de limba română: comunicare şi 
dezbatere 
O. Costea 

Slobozia, jud. IalomiŃa, septembrie 
2007, 8 ore 
Comunicare şi dezbateri pe tema 
introducerii conŃinuturilor TIC în 
orele de limba şi literatura română  

Inspectoratul Şcolar al 
JudeŃului IalomiŃa, 50 de 
profesori de limba română, 
elevi ca beneficiari indirecŃi 

Formare itinerantă pentru profesorii de limba română, sub 
egida MECTT, în cadrul proiectului ISE Instrumente şi medii 
electronice pentru limba şi literatura română 
Parteneriat pentru construcŃia comunităŃii virtuale de învăŃare 
O. Costea 

Feteşti, judeŃul IalomiŃa,  
octombrie 2007 
Formare pentru introducerea 
conŃinuturilor TIC în orele de 
limba şi literatura română 
ReŃea pentru construcŃia 
comunităŃii virtuale de învăŃare 
Moodle http:// 
DidacticaRomana.ise.ro 
Studiu de cercetare 

Inspectoratul Şcolar al 
JudeŃului IalomiŃa 
10 profesori, elevi ca 
beneficiari indirecŃi 
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Formare itinerantă pentru profesorii de limba română, sub 
egida MECTT, în cadrul proiectului ISE Instrumente şi medii 
electronice pentru limba şi literatura română 
Parteneriat pentru construcŃia comunităŃii virtuale de învăŃare 
O. Costea 

Oradea, jud. Bihor, mai 2007, 8 ore 
Formare pentru introducerea 
conŃinuturilor TIC în orele de 
limba şi literatura română 
ReŃea pentru construcŃia 
comunităŃii virtuale de învăŃare 
Moodle http:// 
DidacticaRomana.ise.ro 
Studiu de cercetare 

Inspectoratul Şcolar al 
JudeŃului Bihor  
30 de profesori, elevi ca 
beneficiari indirecŃi 

Formare itinerantă pentru profesorii de limba română, sub 
egida MECTT, în cadrul proiectului ISE Instrumente şi medii 
electronice pentru limba şi literatura română 
Parteneriat pentru construcŃia comunităŃii virtuale de învăŃare 
O. Costea 

Oradea, jud. Bihor, noiembrie 
2007, 8 ore 
Formare pentru introducerea 
conŃinuturilor TIC în orele de 
limba şi literatura română 
ReŃea pentru construcŃia 
comunităŃii virtuale de învăŃare 
Moodle http:// 
DidacticaRomana.ise.ro 
Studiu de cercetare 

Inspectoratul Şcolar al 
JudeŃului Bihor  
30 de profesori, elevi ca 
beneficiari indirecŃi 

Prezentare în cadrul Masteratului de didactică a limbii române 
a temelor: 
 ModalităŃi de descriere a interacŃiunii în situaŃie didactică;  
Acte de vorbire politicoase; Acte de vorbire nepoliticoase 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, 2007 
A. Mihăilescu 

ModalităŃi de descriere a 
interacŃiunii în situaŃie didactică. 
Acte de vorbire politicoase. Acte 
de vorbire nepoliticoase 

Masteranzii din cadrul 
Masteratului de didactică a 
limbii române, Universitatea 
Bucureşti, Facultatea de Litere 

Formarea profesorilor pentru predarea ariei curriculare 
Consiliere şi orientare 
P. Botnariuc, A. Muscă, S. łibu 

Suporturi de curs (Ora de consiliere 
şi orientare şcolară - În vederea 
implementării noii programe de 
Consiliere şi Orientare Şcolară) 
Februarie 2007 

50 de învăŃători şi profesori 
diriginŃi de la Liceul „Nicolae 
Iorga”  Bucureşti 

Formarea studenŃilor voluntari în tehnici de căutare a unui loc 
de muncă 
L. Tăsica 

Suport de curs Tehnici de căutare a 
unui loc de muncă, Februarie 2007 

20 de studenŃi voluntari în 
cadrul Biroului de Consiliere 
pentru CetăŃeni din  Sectorul 3 
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Formarea profesorilor consilieri din învăŃământul 
preuniversitar  
L. Tăsica 

Suporturi de curs „Metodologia 
activităŃilor de consiliere şi 
orientare” 
Februarie 2007 
Mai 2007 

90 de profesori de la Liceul 
Teologic greco – catolic 
Bucureşti 
Şcoala Generală Nr. 118, 
”Vasile Alecsandri”, Bucureşti 

Formarea profesorilor – Cursuri practice de consiliere 
S. łibu 

Suport de curs Aria curriculară 
Consiliere şi orientare şcolară, 
Centrul EducaŃia 2000+ 
Aprilie 2007 
Decembrie 2007 

30 de profesori 
Liceul Militar Breaza 
25 de profesori Liceul 
„Constantin Brâncoveanu” 
Bucureşti 

Formarea cu tema „Şcoala Mileniului III, Informare şi 
consiliere şcolară” 
L. Tăsica 

Suport de curs Managementul 
proiectelor de tineret, Casa 
Corpului Didactic Ilfov 
Mai -  octombrie 2007 

48 de profesori diriginŃi care 
predau aria curriculară 
Consiliere şi orientare din 
judeŃul Ilfov 

Formarea cu tema „Şcoala Mileniului III, Informare şi 
consiliere şcolară” 
L. Tăsica 

Suport de curs Informare şi 
consiliere şcolară, Casa Corpului 
Didactic Ilfov 
Iunie 2007 

36 de profesori diriginŃi care 
predau aria curriculară 
Consiliere şi orientare din 
judeŃul Ilfov 

Formarea cu tema „Şcoala Mileniului III, Managementul 
conflictului la nivelul clasei de elevi” 
L. Tăsica 

Suport de curs Managementul 
conflictului la nivelul clasei de 
elevi 
Mai, 2007 

48 de profesori diriginŃi care 
predau aria curriculară 
Consiliere şi orientare de la 
Grupul Şcolar ”Dumitru 
Dumitrescu”, Buftea, Ilfov 

Formarea cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar cu 
tema „Dimensiunea de gen în educaŃie 
 M. Balica, C. Fartuşnic, I. Horga 

Site http://training.ise.ro 
 
Curs de formare online pentru 
profesori din învăŃământul 
preuniversitar 29 octombrie 2007-
30 ianuarie 2008. 

400 de inspectori şi cadre 
didactice din învăŃământul 
preuniversitar din întreaga Ńară 
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Formarea actorilor în pilotarea activităŃilor ZEP la nivelul 
Şcolii nr. 3 Giurgiu 
 M. Jigău, M. Balica, C. Fartuşnic, I. Horga 

Curs de formare continuă 
(ianuarie-octombrie 2007) 
Valorificare:  
Programele de formare adresate 
actorilor cheie din şcoala pilot au 
contribuit la implementarea cu 
succes a programului ZEP, în 
conformitate cu abordarea şi 
cerinŃele pedagogice ale unui 
program de intervenŃie de tip Zone 
Prioritare de EducaŃie. Programele 
de formare au vizat atât dezvoltarea 
capacităŃii instituŃionale a şcolii de 
a multiplica acest program, cât şi 
stimularea dialogului şcolii cu alŃi 
actori cum ar fi părinŃii, autorităŃile 
locale, organizaŃiile 
nonguvernamentale. 

Cadrele didactice (18 
persoane), părinŃii (48 
persoane), echipa managerială 
(4 persoane) 

Formarea continuă a cadrelor didactice din învăŃământul 
secundar 
S. Velea, M. Ionescu 

Curs de formare pentru profesori 
din învăŃământul liceal, privind 
disciplina opŃională „EducaŃia 
pentru viaŃa de familie” (organizat 
în parteneriat de ISE, MECTT, 
AsociaŃia Română pentru EducaŃie 
şi Dezvoltare şi UNICEF), 25-26 
mai 2007 

40 de profesori din 
învăŃământul liceal din judeŃele 
Mureş, Timişoara, Braşov, 
BistriŃa, Buzău, Prahova, 
ConstanŃa, IalomiŃa. 

Formarea cadrelor didactice din învăŃământul preşcolar şi 
primar 
M. Cuciureanu 

Curs de formare privind aplicarea 
Planului Jena în învăŃământul 
preşcolar (26-30 aprilie 2007), 
realizat în parteneriat cu CCD 
Botoşani 

Cadre didactice din 
învăŃământul preşcolar şi 
primar, din judeŃul Botoşani 
(30 de participanŃi) 

Formarea cadrelor didactice din învăŃământul preşcolar şi 
primar, în parteneriat cu CCD Suceava 
E. Negreanu 

Curs de formare privind EducaŃia 
pentru valori (februarie 2007) 

40 de cadre didactice din 
învăŃământul preşcolar şi 
primar  
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Formarea cadrelor didactice cu tema „EducaŃia pentru 
cetăŃenie democratică”, curs organizat în parteneriat cu CCD 
Târgovişte 

Curs de formare pentru cadre 
didactice din învăŃământul primar 
şi secundar (mai 2007) 

50 de cadre didactice din 
învăŃământul preuniversitar 

Participare la Comisia metodică a educatoarelor Montessori Prezentarea temei: „Materialul 
Montessori şi relaŃia educatoare–
copil” 
Kinderhaus, Timişoara, 17 
octombrie 

10 educatoare din jud. Timiş, 
care aplică principii ale 
pedagogiei  alternative 

Participare la Comisia metodică a educatoarelor Montessori.  Organizarea atelierului de 
prezentare a pedagogiei Montessori 
la Consfǎtuirea NaŃională pentru 
Alternative EducaŃionale 
Drobeta Turnu Severin şi Sibiu, 
noiembrie 2007 

4 educatoare care aplică 
principii ale pedagogiei  
alternative 

Comitetul Sectorial „EducaŃie şi formare profesională, 
cercetare – proiectare, cultură şi sport” 
Ş. Iosifescu –- preşedinte al Comitetului sectorial şi al sub-
comitetului „Formare profesională continuă” 

Prin lucrarea de plan – definirea 
calificărilor şi a competenŃelor 
specifice diferitelor ocupaŃii din 
cadrul sectorului 

Factori de decizie, specialişti 
în educaŃie, Ministerul 
EducaŃiei, Cercetării şi 
Tineretului 

4. Participarea la 
structurile de 
decizie privind 
învăŃământul şi 
formarea Participare la Grupul de lucru pentru redactarea Strategia 

postaderare,  MECTT 2007-2013  (Proiect); în special, Cap. 
Indicatori şi proceduri de monitorizare – evaluare 
O.Costea 

Publicarea pe site-ul www. edu.ro 
cu titlul Strategia postaderare 
MECTT 2007-2013  (Proiect) 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-urile, şcolile, 
universităŃile 
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Constituirea Pachetului educaŃional pentru a treia şedinŃă 
comună a Guvernelor României şi al Republicii Ungare (în 
contextul participării României şi a Republicii Ungare la Anul 
InternaŃional al EducaŃiei Interculturale din 2008) 

• Seminar român – maghiar pe teme de educaŃie 
continuă şi interculturală; 

• Institutul de Studii Interculturale Român– Maghiar 
• Masterat în studii europene şi interculturale; 
• Program pilot de mobilitate Dimitrie GUSTI – Rudolf 

ANDORKA; 
• Proiectul pilot bilateral de educaŃie pentru dezvoltare 

durabilă (EDD) 
O. Costea şi V. Gaspar 

Schimburi bilaterale la nivel 
guvernamental şi non 
guvernamental, formal, nonformal 
şi informal 
Mobilitate bilaterală 
Sensibilizare publică 
Sensibilizare şi formare 
Studii interculturale bilaterale 
Info-produse: web-site, Cd-rom, 
radio, TV, pliante, publicaŃii de 
bune practici etc. 
2007 – 2008  
Aprobate în şedinŃa de Guvern din 
noiembrie 

Guvernul României şi al 
Republicii Ungare, Ministerul 
EducaŃiei, Cercetării şi 
Tineretului, universităŃi şi 
institute de cercetare, 
inspectorate şcolare, şcoli din 
România şi din Republica 
Ungară 

ConsultanŃă pentru traducerea în limba română a  Cadrului 
European Comun de ReferinŃă pentru Limbi elaborat de 
Consiliul Europei 
Valorificare: Întâlniri de lucru la MECTT şi Institutul Limbii 
Române 
D.I.Nasta  

iunie-oct. 2007 Institutul Limbii Române ILR 

Elaborarea Standardelor ocupaŃionale pentru profesiile 
didactice în cadrul reuniunilor comitetelor sectoriale “Formare 
Profesională” şi „EducaŃie” 
A. Muscă 

Standarde ocupaŃionale pentru 
domeniul EducaŃie şi formare 
profesionala publicate pe site-ul 
CNFPA Iunie 2007 

CNFPA, MECTT, MMSSF 

Participarea la Grupul de lucru al proiectului Informarea şi 
consilierea carierei, finanŃat de Banca Mondială 
L. Tăsica 

Suport de curs Bateria de Teste 
Psihologice pentru Aptitudini 
Cognitive; Suport de curs pentru 
Inventarul de Interese Profesionale 
Jackson 
Ianuarie- decembrie 2007 

MECTT, MMSSF 
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Participarea la formarea cu tema „Utilizarea instrumentului 
Jackson Vocational Interest Survey (Chestionar de interese)” 
Proiectul Informare şi consiliere privind cariera, finanŃat de 
Banca Mondială în colaborare cu MMSSF 
A. GavriliŃă, L. Tăsica, S. łibu 

Prezentare: Utilizarea 
chestionarului de interese în cadrul 
ConferinŃei Euroguidance 2007 
(Jackson Vocational Interest 
Survey) 
August 2007 

60 de consilieri şcolari şi 
coordonatori de centre de 
asistenŃă psihopedagogică 

Participare la dezvoltarea şi evaluarea activităŃilor din cadrul 
Proiectului pentru învăŃământul rural 
M. Jigău, M. Balica, C. Fartuşnic, I. Horga, C. Novak 

Componenta evaluarea 
longitudinală a programului (2006-
2007) 
Valorificare:  
Pe baza raportulului de evaluare 
intermediară a Proiectului pentru 
ÎnvăŃământ Rural au fost elaborate 
o serei de recomandări specifice 
pentru implementarea şi 
monitorizarea proiectului în 
următoarea etapă 2007-2008. 

MECTT - Unitatea de 
Management a Proiectului 
pentru ÎnvăŃământul rural 

Programul Phare 2004  EuropAId 121949/D/SV/RO– 
ÎnfiinŃarea AutorităŃii NaŃionale pentru Calificări – furnizarea 
de expertiză şi formare 
M. Balica, C. Fartuşnic 

Ghid metodologic privind 
dezvoltarea standardelor 
ocupaŃionale şi calificărilor  
 
Valorificare: Ghidul metodologic 
va sta la baza sistemului de 
elaborare şi înregistrare a 
standardelor ocupaŃionale şi 
calificărilor, în conformitate cu 
noua metodologie a AutorităŃii 
NaŃionale pentru Calificări. 

Consiliul NaŃional de Formare 
Profesională a AdulŃilor, 
Ministerul EducaŃiei şi 
Cercetării  
Ministerul Integrării Europene 
Ministerul FinanŃelor  
Comisia Europeană 

Participare la Comisia NaŃională a Alternativelor EducaŃionale, 
MECTT 

Comunicări ştiinŃifice privind 
Planul Jena, Montessori 
Întâlniri lunare de lucru 
Consfǎtuirea NaŃională pentru 
Alternative EducaŃionale, 
noiembrie 2007 

MECTT, cadre didactice care 
aplică în practică principiile 
pedagogiei  alternative 
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Pregătirea răspunsului la ancheta NaŃiunilor Unite privind 
educaŃia pentru dezvoltare durabilă  

Document de lucru solicitat de 
ONU,  în cadrul programului de 
educaŃie pentru dezvoltare durabilă 
(ianuarie, 2007). MECTT a 
solicitat ISE sprijin pentru 
elaborarea acestuia. 

MECTT 

ConsultanŃă pentru constituirea reŃelei de comunicare-difuzare 
a Punctelor de Contact în relaŃia cu Centrul European de limbi 
moderne de la Graz, Austria. 
Valorificare intervenŃii la Casa Corpului Didactic Ploieşti şi 
Oradea 
D.I.Nasta 

septembrie si decembrie 2007 Punctele de contact în relaŃia 
cu Centrul European de Limbi 
Moderne de la Graz, Austria, 
CCD Prahova şi Bihor, 
DirecŃia Generală Afaceri 
Europene-MECTT 

Participare la Proiectul Migration of Highly Skilled People 
from Eastern - Europe in the context of EU enlargement, 
coordonat de AsociaŃia ASO din Austria. 
A. Dumitrescu 

Studiul: Present-day Romanians’ 
Migration and the Effects on their 
Children’s Care and Education 
2005-2007, în curs de tipărire la 
Universitatea din Sofia, Bulgaria. 

Factori de decizie în domeniul 
învăŃământului, specialişti în 
ştiinŃe socio-umane, cadre 
didactice. 

ACADEMIA - Organizarea unui stagiu profesional pentru 
consilieri din Ńările Uniunii Europene 
P. Botnariuc, A. GavriliŃă, A. Muscă, L. Tăsica, S. łibu 

17-20.04 2007, Bucureşti 
Organizarea stagiului profesional 
Raport de stagiu 

100 de consilieri şcolari 
profesori şi directori unităŃi 
şcolare 

Prezentarea sistemului de învăŃământ şi a celui de consiliere a 
carierei în cadrul schimbului de experienŃă organizat cu 
participarea doamnei Julie Redline de la Institute for Policy 
Research Northwestern University, SUA 

Articol „The current human capital 
needs in Romania”, ISE şi vizite la 
la ANOFM, AMOFM, Centrul 
NaŃional de ProbaŃiune, Ministerul 
JustiŃiei 
Iunie - iulie 2007 

20 de consilieri şcolari, 
cercetători, experŃi în domeniu 

5. Participarea la 
activităŃi de  
postaderare a 
României la 
UE 

Prezentarea sistemului de consiliere din România pentru 
consilieri şcolari din Grecia 
S. łibu 

State of the Art of the Educational 
and Vocational Guidance System 
in Romania 
Septembrie 2007 

20 de consilieri şcolari, Centrul 
EducaŃia 2000+ 
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Participarea la reuniunea  de valorizare, organizată de către 
AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
EducaŃiei şi Formării Profesionale, cu tema („Quality in 
training”) 
A. Muscă 

Raport  „Calitatea în formare” 
Aprilie, 2007 ANPCDEFP 

30 de profesori, experŃi în 
domeniu 

Actualizarea conŃinutului portalului PLOTEUS 
P. Botnariuc 

Portalul PLOTEUS 
 http://europa.eu.int/ploteus/portal 
Ianuarie – decembrie 2007 

 500 de consilieri şcolari şi 
profesori 
2000 elevi 

Actualizarea portalului Euroguidance România 
P. Botnariuc 

Pagini web 
www.euroguidance.ise.ro, anunŃuri 
pe  lista de discuŃie  
Ianuarie – decembrie 2007 

1000 de consilieri şcolari şi 
profesori 

Evaluarea ex-ante a Componentei Phare Resurse Umane (ESF) 
M. Balica, C. Fartuşnic 

Raport de evaluare ex-ante  a 
Componentei Phare Resurse 
Umane ESF (august –septembrie 
2007) 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului 
Ministerul Integrării Europene 
Ministerul FinanŃelor  
Comisia Europeană 

Analiza stadiului de îndeplinire a obiectivelor Strategiei 
Lisabona în domeniul educaŃiei şi formării profesionale  
M. Jigău, M. Balica, C. Fartuşnic 

Studiu de analiză pe baza 
indicatorilor europeni privind LLL: 
Dezvoltări recente în domeniul 
educaŃiei şi ocupării în perspectiva 
Ńintelor europene. Cazul României. 
(august 2007) 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului 
Ministerul Integrării Europene 
Comisia Europeană  
Ministerul Muncii, SolidarităŃii 
Sociale şi Familiei  
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri  
Biblioteci naŃionale 

Elaborarea unor indexări (documente descriptive privind 
instituŃii şi publicaŃii de interes pentru domeniul educaŃiei şi 
formării profesionale în România) care sunt publicate pe site-
ul CEDEFOP, în cadrul celor două baze documentare – VetBib 
şi VetInstit Organizarea unor seminarii etc. 
ReferNet/CEDEFOP – proiect CEDEFOP (European Center 
for the Development of Vocational Education and Training) 
A. MăruŃescu, L. Voinea 

www.trainingvillage.gr, 2004-2007 
Documentele au fost publicate în 
bazele de date ale CEDEFOP, care 
se găsesc pe site-ul 
www.trainingvillage.gr 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului 
Ministerul Integrării Europene 
Comisia Europeană  
CEDEFOP 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Participare la proiectul Agenda Europa, realizat în parteneriat 
cu FundaŃia Generation Europe din Belgia, cu sprijinul 
Comisiei Europene 

agende educaŃionale pentru elevi 
de liceu, ca instrument de educaŃie 
nonformală; 
ghid metodologic pentru  profesori 
(aprilie 2007) 

125.000 de elevi de liceu, 
25.000 de profesori 

Diseminare audio-video 
TV Vaslui, GalaŃi, Vrancea 
V. Pop 

Accesul la educaŃie pentru grupuri 
dezavantajate  proiect Phare în 
derulare Interviuri pentru ştirile 
locale, mai  

Publicul larg, cadre didactice, 
reprezentanŃi au autorităŃilor 
locale 

TVR1, Antena 1, Antena 3, Pro TV, Realitatea TV 
Ş. Iosifescu 

Interviuri pentru emisiunile de ştiri, 
mai – decembrie 2006 

Publicul larg, cadre didactice, 
factori de decizie, specialişti în 
educaŃie 

Emisiune culturală: EducaŃia interculturală în condiŃiile critice 
ale extremismului din Europa 
O.Costea 

Radio Romania Cultural 
InternaŃional 
12 noiembrie 2007, ora 17- 18, 
Radiodifuziunea Română 

Publicul larg, cadre didactice, 
factori de decizie, specialişti în 
educaŃie 

Actualizarea şi dezvoltarea portalului Centrelor de AsistenŃă 
Psihopedagogică 
P. Botnariuc 

Portalul www.capp.ise.ro 
Ianuarie – decembrie 2007 

1000 de consilieri şcolari şi 
profesori 

Participarea la emisiunea „ŞtiinŃa în cuvinte potrivite” 
S. łibu 

Interviu telefonic despre rezultatele 
proiectului CIS, Radio România 
Cultural 
04.03.2007 

100 tineri şi adulŃi 

Participarea la emisiunea „Sănătate pentru toŃi”  
S. łibu 

Raport „EducaŃia pentru sănătate” 
02.04.2007, Radio România 
ActualităŃi 

100 tineri şi adulŃi 

6. Diseminare 

Participarea la emisiunea ”Sub steaua speranŃei”  
L. Tăsica 

Interviu pe tema „Integrarea socio-
profesională a tinerilor”, TV 
România de Mâine 
4 iulie 2007 

100 tineri şi adulŃi 
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crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Participare la emisiunea „ÎnvăŃământul românesc azi”, Radio 
România ActualităŃi 
S. Velea 

DiscuŃie privind învăŃământul 
românesc,  alături de DirecŃia 
pentru ÎnvăŃământ Preuniversitar, 
MECTT, Radio România 
ActualităŃi (12 iulie 2007) 

specialişti din sistemul de 
educaŃie, cadre didactice, 
publicul larg 

Participare la emisiunea  „ActualitǎŃi culturale” 
E. Negreanu 

TV NaŃional Cultural Cairo, Egipt, 
emisiunea 

specialişti din sistemul de 
educaŃie, cadre didactice, 
publicul larg 

Diseminare prin presa de specialitate 
Publicarea unui articol de specialitate 
C. Bîrzea 

„Valuing Diversity”, în „Teaching 
socio-cultural diversity”, 
Strasbourg, Council of Europe 
Press, 2007  

Specialişti în ştiinŃe socio-
umane, studenŃi, cadre 
didactice etc. 

Publicarea unui studiu 
C. Bîrzea 

„Reabilitarea instituŃiilor 
educative”, studiu introductiv la 
lucrarea „InstituŃii de învăŃământ, 
de W.K. Cumings, Bucureşti, Ed. 
Comunicare, 2007 

Specialişti în ştiinŃe socio-
umane, studenŃi, cadre 
didactice etc. 

Elaborarea unei lucrări de specialitate, pentru ConferinŃa 
Miniştrilor EducaŃiei din Europa 
C. Bîrzea 

Lifelong Learning for Social 
Inclusion – concept paper 
Istanbul, 4-5 mai 2007 

Specialişti în ştiinŃe socio-
umane, studenŃi, cadre 
didactice etc. 

Transdisciplinaritatea – o nouă abordare a situaŃiilor de 
învăŃare 
V. Pop 

EDP Bucureşti 2007 Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Will the TIMSS results change the didactical approaches in 
teaching Physics? 
V. Pop 

Buletinul UniversităŃii Petrol-Gaze 
din Ploieşti Seria ŞtiinŃele 
EducaŃiei Vol. LIX No. 1/2007 
pag. 111-118 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Imagine the Future: Role Models in „Opening Doors to 
Imaginative Education: Connecting Theory to Practice.” 
S. Popenici 

Vancouver B.C.: IERG, Faculty of 
Education, Simon Fraser 
University. 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, profesori 
universitari, cadre didactice 

Romanian philosophical culture, globalization, and education 
P. Blendea, Ş. Iosifescu.-autori şi S. Popenici, A. Tat, editori 

Washington, D.C. : Council for 
Research in Values and 
Philosophy, 2007 

Specialişti în ştiinŃe socio-
umane, cadre didactice etc. 
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crt. 

Domeniu de 
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Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Predarea ABC-ului învăŃării, de K. Egan 
S. Popenici – referent ştiinŃific 

CD Press, Bucureşti, 2007 Specialişti în educaŃie, factori 
de decizie, cadre didactice, 
părinŃi 

EducaŃia elevilor hiperactivi şi cu deficit de atenŃie 
S. Popenici 

Didactica Press, 2007 Specialişti în educaŃie, factori 
de decizie, cadre didactice, 
părinŃi 

Articol: Abordarea unităŃii de învăŃare din perspectiva 
strategiilor de predare-învăŃare-evaluare. Un exemplu pentru 
clasa a XI-a 
L. CăpiŃă 

Revista Studii şi Articole de istorie 
(Revista SocietăŃii de ŞtiinŃe 
istorice din România 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Redactarea unor articole de dicŃionar privind termenii “Core 
curriculum”, “CDS”, “Curriculum naŃional”, 
“Implementarea curriculum-ului”, “Pachete curriculare”  
L: CăpiŃă 

DicŃionar Enciclopedic, ŞtiinŃele 
EducaŃiei,  Editura Sigma, 
Bucureşti, 2007 
editori Eugen Noveanu  şi Dan 
Potolea  

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 
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Domeniu de 
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Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Articol ImportanŃa educaŃiei pentru dezvoltare durabilă 
O. Costea 

Revista de pedagogie (în curs de 
apariŃie) 

Cercetători, profesori din 
învăŃământul preuniversitare şi 
universitar, specialişti în ştiinŃe 
socio-umane, cadre didactice, 
reŃele profesionale,  ONG-uri 
cu activitate în domeniul 
educaŃiei: SEE -  EDUCOOP - 
www.see-
educoop.net/experts/data/0088
e.htm); Global Developement 
Network - www. gdn;, ESHHS 
- European Society for the 
History of Human Sciences, 
Barcelona; OIDEL - 
Organisation Internationale 
pour le Développement de la 
Liberté d' Enseignement, 
Geneva, Switzerland; ARIC - 
Association des Recherches 
Interculturelles, Paris – 
Geneva; European 
Commission, European 
Science Foundation - 
http://www.esf.org/data; World 
Bank Independent Evaluation 
Group (IEG); ESF, ESF-SCSS 
– Comisia de ŞtiinŃe Sociale; 
FundaŃia PanEuropa, România 



 34 

Nr. 
crt. 

Domeniu de 
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Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Articol Aspecte sociocognitive ale comunităŃii virtuale de 
învăŃare 
O. Costea 

Analele Institutului de Etnografie 
si Folclor, Academia Romana  

Cercetători, profesori din 
învăŃământul preuniversitare şi 
universitar, specialişti în ştiinŃe 
socio-umane, cadre didactice,  
reŃele profesionale,  ONG-uri 
cu activitate în domeniul 
educaŃiei: SEE -  EDUCOOP - 
www.see-
educoop.net/experts/data/0088
e.htm); Global Developement 
Network - www. gdn;, ESHHS 
- European Society for the 
History of Human Sciences, 
Barcelona; OIDEL - 
Organisation Internationale 
pour le Développement de la 
Liberté d' Enseignement, 
Geneva, Switzerland; ARIC - 
Association des Recherches 
Interculturelles, Paris – 
Geneva; European 
Commission, European 
Science Foundation - 
http://www.esf.org/data; World 
Bank Independent Evaluation 
Group (IEG); ESF, ESF-SCSS 
– Comisia de ŞtiinŃe Sociale; 
FundaŃia PanEuropa, România 

Modul de formare Dimensiunea de gen în aria curriculară 
Limbă şi comunicare 
L. Sarivan 

http://training.ise.ro/ Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Modul de formare Dimensiunea de gen în predarea-învăŃarea 
matematicii 
M. Singer 

http://training.ise.ro/ Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 
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Articol: Learning through projects: a strategy to train future 
teachers  
M. Singer, C. Voica 

ROMAI Educational Journal, 
pp.69-73, 2007, ISSN: 1843-3078. 

Specialişti în ştiinŃe, cadre 
didactice etc. 

Publicarea în Bulletin of University of Ploiesti, Educational 
Sciences Series, pp. 87-99 a articolului Approaching teaching 
and learning mathematics from a cognitivist perspective 
M. Singer 

Approaching teaching and learning 
mathematics from a cognitivist 
perspective 

Specialişti în educaŃie, factori 
de decizie, cadre didactice, 
părinŃi 

Publicarea Recent research in cognitive science and 
neuroscience: is it relevant to mathematics teaching and 
learning 
M. Singer 

Proceedings al 6-lea Congres al 
Matematicienilor Români, 
Bucureşti Editura Academiei 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Redactarea unui articol: Language across the mathematics 
curriculum: some aspects related to cognition. (publicat) 
M: Singer 

In  S. Ongstad (ed.), Language in 
Mathematics? A comparative study 
of four national curricula, 
Strasbourg: Council of Europe, 
Language Policy Division, 
www.coe.int/lang, pp. 71-82. 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Redactarea unui articol: Language across the mathematics 
curriculum in Romania 
M: Singer 

In  S. Ongstad (ed.), Language in 
Mathematics? A comparative study 
of four national curricula, 
Strasbourg: Council of Europe, 
Language Policy Division, 
www.coe.int/lang, pp. 35-50. 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Redactarea unui articol: Beyond Conceptual Change: Using 
Representations to Integrate Domain-Specific Structural 
Models in Learning Mathematics. 
M: Singer 

Mind, Brain, and Education 
Journal, 1(2), pp. 84-97, Boston: 
Blackwell Publishing, 2007, ISSN: 
1751-2271. 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Redactarea unui articol: Balancing Globalisation and Local 
Identity in the reform of Education in Romania. 
M: Singer 

In B. Atweh, M. Borba, A. Barton, 
D. Clark, N. Gough, C. Keitel, C. 
Vistro-Yu, and R. Vithal (Eds), 
Internalisation and Globalisation 
in Mathematics and Science 
Education, Dordrecht: Springer 
Science, pp.365-382, 2007, ISBN: 
978-1-4020-5907-0. 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 



 36 

Nr. 
crt. 
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Redactarea unui studiu prezentat în cadrul conferinŃei „The 
International Conference to review research on Science, 
Technology and Mathematics Education”: Towards a 
Competence Based Curriculum for STM Teachers: a Cognitive 
Model.  
M: Singer, L. Sarivan 

In C. Natarajan and B. Choksi 
(Eds.) Proceedings of The 
International Conference to review 
research on Science, Technology 
and Mathematics Education, 
Mombay: Macmillan LTD, pp. 
240-245, 2007, ISBN: 978-0230-
63068-0. 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Redactarea unei cărŃi: Modelling both complexity and 
abstraction: a paradox? In W. Blum, P. Galbraith, H. W. Henn 
and N. Mogens (Eds.), Applications and Modelling in 
Mathematics Education, Chapter III.3.2.: pp. 233-240, 2007, 
ISBN-13: 978-0-387-29820-7 
M: Singer 

Library of Congress Control 
Number: 2006932713. New York: 
Springer 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Redactarea unei cărŃi: A Cognitive Model for Developing a 
Competence-based Curriculum in Secondary Education. 
M: Singer 

In: Al. Crisan (Ed.), Current and 
Future Challenges in Curriculum 
Development: Policies, Practices 
and Networking for Change. 
Bucureşti: Education 2000+ 
Publishers. Humanitas EducaŃional, 
pp. 121-141, 2006, ISBN-(13) 978-
973-689-104-5. 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Analiza impactului anchetei PIRLS privind competenŃele de 
lectură în România 
G. Noveanu 

Studies in International 
Comparative and Multicultural 
Education. Vol. 7,  K. Schwippert 
(Ed.) The Impact of PIRLS 2001 in 
13 Countries. Munster: Waxmann 
Verlag GmbH, 2007. 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Analiza impactului anchetei PIRLS privind competenŃele de 
lectură in România 
G. Noveanu, L. Sarivan 

A.M. Kennnedy, I.V.S. Mullis, 
M.O. Martin & K.L. Trong (Eds.) 
PIRLS 2006 Encyclopedia. A guide 
to Reading Education in the Forty 
PIRLS 2006 Countries. Chestnut 
Hill MA: Boston College, 2007. 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 
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Capitol publicat România – studiu pentru Enciclopedia PIRLS 
G. Noveanu, L. Sarivan 

A.M. Kennnedy, I.V.S. Mullis, 
M.O. Martin & K.L. Trong (Eds.) 
PIRLS 2006 Encyclopedia. A guide 
to Reading Education in the Forty 
PIRLS 2006 Countries. Chestnut 
Hill MA: Boston College, 2007. 
pp. 317-326, ISBN: 1-889938-43-2 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Participare la forumuri de discuŃie, moderarea discuŃiilor - 
Dimensiunea de gen în aria curriculară Limbă şi comunicare 
L.Sarivan 

http://training.ise.ro/ Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Articol publicat: Curriculum centrat pe dezvoltarea gândirii 
M. Singer 

ŞtiinŃele educaŃiei. DicŃionar 
enciclopedic, p. 254-257, Ed. 
Sigma, 2007 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Articol publicat: EducaŃie centrată pe intelect 
M. Singer 

ŞtiinŃele educaŃiei. DicŃionar 
enciclopedic, p. 352-355, Ed. 
Sigma, 2007 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Articol publicat: Filosofia mentalului 
M. Singer 

ŞtiinŃele educaŃiei. DicŃionar 
enciclopedic, p. 469-472, Ed. 
Sigma, 2007 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Prezentare în cadrul Colocviul Catedrei de limbă română Univ. 
Bucureşti, Fac. Litere 
A. Mihăilescu 

Salutul în română şi în spaniolă. 
Perspectivă interculturală/ dec. 
2007 

Cadre didactice din 
învăŃământul preuniversitar şi 
universitar, cercetători (30 
pers.)  

Publicarea în Revista Terra, 2007  a articolului Geografia în 
curriculum naŃional 
O. MândruŃ 

Articol: Geografia în curriculum 
naŃional 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Publicarea în Revista învăŃământului primar, 1, 2007 a 
articolului Curriculum şcolar de geografie pentru clasa a IV-a 
– sugestii metodologice 
O. MândruŃ 

Articol: Curriculum şcolar de 
geografie pentru clasa a IV-a – 
sugestii metodologice 

Specialişti în ştiinŃe socio-
umane, cadre didactice etc. 

Participarea la International Society for Teachers Education 
Conference, cu prezentarea unei lucrări în plen, cu participarea 
unui număr de 400 de profesori şi experŃi în educaŃie din 24 de 
Ńări. 
A. Dumitrescu 

New Directions in Teacher 
Education in Today’s Romania, 
publicată în Proceedings of  ISTE 
Conference 2007, University of 
Stirling, Scotland, iunie 2007 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 
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Participarea la Conference on Language Planning: The Need 
or the Desire to Standardize cu prezentarea unei lucrări în faŃa 
unui număr de 50 de cadre didactice şi specialişti în domeniu. 
A. Dumitrescu 

Nowadays Insights into the 
Romanian and English Language 
Planning publicată în Proceedings 
of the Conference on Language 
Planning, Agder University Press, 
Kristian Sand, Norway, 2007 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Respondent în Ancheta internaŃională privind cariera A 
deŃinătorilor de doctorat (CDD) 
A Dumitrescu. M. Singer, L. Sarivan, L. CăpiŃă, O Costea 

Proiect UNESCO-UIS, OECD şi 
Comisia Europeană, Eurostat iulie 
2007 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 

Elaborarea unui articol 
S. łibu 

Articol „ŞtiinŃa mai aproape de 
oameni, Este consilierea cu 
adevărat eficientă? Modele de 
evaluare a  rezultatelor consilierii”, 
in curs de apariŃie în Revista de 
Pedagogie 
Noiembrie, 2007 

1000 de profesori, directori, 
consilieri şcolari, părinŃi 

Elaborarea unui articol 
L. Tăsica 

Articol  “ProVoTrain –o formă de 
evaluarea formabililor din mediul 
rural” in curs de apariŃie în Revista 
de Pedagogie 
Noiembrie, 2007 

1000 de profesori, directori, 
consilieri şcolari, părinŃi 

Elaborarea unui articol 
L. Tăsica 

Articol  „Sisteme europene de 
monitorizare a activităŃii de 
consiliere a carierei” in curs de 
apariŃie în Revista de Pedagogie 
Noiembrie, 2007 

1000 de profesori, directori, 
consilieri şcolari, părinŃi 

Elaborarea unui articol 
A. Muscă 

Articol  „Centrele de inovare în 
consiliere şi orientare. Rezultatele 
proiectului GIRC” in curs de 
apariŃie în Revista de Pedagogie 
Noiembrie, 2007 

1000 de profesori, directori, 
consilieri şcolari, părinŃi 
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Elaborarea unui articol în publicaŃia Revista de Pedagogie 
A. Muscă 

Articol  «Consilierea şcolară – o 
„punte de legătură” între elevi, 
părinŃi şi profesori» 
În curs de publicare 
Noiembrie, 2007 

1000 de profesori, directori, 
consilieri şcolari, părinŃi 

Elaborarea unui articol în publicaŃia „Utilizarea tehnologiilor 
informaŃiei şi ale comunicării în educaŃie” 
P. Botnariuc 

Articolul „ComunităŃi virtuale de 
învăŃare 
În curs de publicare 

1000 de profesori  

Publicarea unui articol 
A. Muscă 

Articolul “Incentivising 
innovation” în „Public Service 
Review: European Union 13”, 
Newcastle Under Lyme, England 
Martie 2007,  

500 de experŃi, cercetători 

Publicarea unui articol în Revista de pedagogie şi asistenŃă 
socială a FederaŃiei InternaŃionale a ComunităŃilor Educative 
L. Tăsica 

Articol „ExperienŃe şi practici de 
intervenŃie pentru creşterea calităŃii 
vieŃii copiilor din mediile 
defavorizate sau cu risc” 

500 de profesori, directori, 
consilieri şcolari, părinŃi 

Publicarea unui articol în Revista de pedagogie şi asistenŃă 
socială a FederaŃiei InternaŃionale a ComunităŃilor Educative 
L. Tăsica 

„Dezvoltarea de proiecte în 
parteneriat naŃional şi 
internaŃional” 
În curs de publicare 

500 de profesori, directori, 
consilieri şcolari, părinŃi 

Publicarea unui articol 
M. Cuciureanu 

Jenaplan in Roemeni÷, în revista 
„Mensenkinderen”,  Nr.105/ 
ianuarie 2007, Olanda 

Cadre didactice, directori, 
inspectori şcolari, părinŃi, 
reprezentanŃi ai organizaŃiilor 
nonguvernamentale consilieri 
şcolari din Europa 

Publicarea unui articol 
M. Cuciureanu  

„Der Jenaplan in Rumänien“, în 
revista „Kinderleben“, Nr.25/ iulie 
2007, editată de Gesellschaft fur 
JenaPlan padagogik in Deutschland 
e.V. 

Cadre didactice, directori, 
inspectori şcolari, părinŃi, 
reprezentanŃi ai organizaŃiilor 
nonguvernamentale consilieri 
şcolari din Europa 

Publicarea unui articol  
Gh. Bunescu 

„EducaŃia permanentă şi demersul 
cercetării calităŃii vieŃii” în 
„Calitatea vieŃii”. Revistă de 
Politici sociale, 1-2, 2007 

Specialişti în ştiinŃe socio-
umane, studenŃi, cadre 
didactice 
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Publicarea unui articol 
Gh. Bunescu 

„Sociocognitivismul etic şi 
socioconstructivismul moral”, în 
Revista de Filosofie, 1-2, 2007 

Specialişti în ştiinŃe socio-
umane, studenŃi, cadre 
didactice 

Publicarea unor articole în dicŃionar 
Gh. Bunescu 

D. Gusti, Grundtvig, Gh. Lazăr, I. 
Kant, S. Stoian, în ŞtiinŃele 
educaŃiei. DicŃionar enciclopedic, 
vol. I, ed. Sigma, 2007 

Specialişti în ştiinŃe socio-
umane, studenŃi, cadre 
didactice 

Publicarea unui articol 
Gh. Bunescu 

“Justifying Social Norms and the 
Foundations of Ethics”, în Review 
of Contemporary Philosophy, 
Denbridge Press, Academic 
Division, New York, 5, 2007 

StudenŃi, cadre didactice, 
experŃi în educaŃie 

Publicare de carte: „Dezvoltare şi educaŃie. Dimensiuni şi 
finalităŃi socio-umane” 
Gh. Bunescu 

Editura Cartea Universitară, 
Bucureşti, 2007 

Specialişti în ştiinŃe socio-
umane, studenŃi, cadre 
didactice 

Publicare de carte: „Politici şi reforme socio-educaŃionale. 
Actori şi acŃiuni” 
Gh. Bunescu 

Editura Cartea Universitară, 
Bucureşti, 2007 

Specialişti în ştiinŃe socio-
umane, studenŃi, cadre 
didactice 

Publicare de carte: „Raporturile între generaŃii. Aspecte 
educative” 
coord. Gh. Bunescu, M. Ionescu 

Editura Cartea Universitară, 
Bucureşti, 2007 

Specialişti în ştiinŃe socio-
umane, studenŃi, cadre 
didactice 

Actualizarea sitului  www.civica-online.ro Situl www.civica+online.ro, site de 
resurse de educaŃie pentru cetăŃenie 
democratică, pentru profesori, 
elevi, ONG-uri, ianuarie-decembrie 
2007 

profesori, elevi, ONG-uri 

Publicare de carte „Prospects of teacher education in South-
East Europe” 
S. Velea (coautor) 

Universitatea din Ljubljana, 
Facultatea de Educatie, Tiskarna 
Litera picta, Ljubljana, 2006 

Specialişti în ştiinŃe socio-
umane, studenŃi, cadre 
didactice 

Publicare de carte 
S. Velea (coautor) 

„Formarea cadrelor didactice. 
ExperienŃe europene”, Ed. 
Universitară, Bucureşti, 2007 

InstituŃii de formare iniŃială şi 
continuă a cadrelor didactice, 
studenŃi, factori de decizie, 
cadre didactice 
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Participare la manifestări ştiinŃifice în Ńară 
Conferinta internationala „Educatia elevilor cu nevoi speciale. 
(Focus pe ADHD) 

Conferinta, Col. Nat. “Gh. Lazar”, 
Bucuresti, 19.04.2007  

ExperŃi în educaŃie, 
reprezentanŃi MECTT şi 
ISMB, cadre didactice, 
reprezentanŃi ai unor 
organizaŃii 
nonguvernamentale, ai 
Consiliului Local si Primăriei 
Sector 6, profesori universitari 
din Ńară şi străinătate. 

ConferinŃa naŃională „Asigurarea calităŃii educaŃiei în 
învăŃământul preuniversitar din România – cadrul juridic şi 
bunele practici” 
S. Iosifescu Universitatea Artifex, Bucureşti, 12.10.2007 

Comunicare “Calitatea educaŃiei în 
România – repere conceptuale şi 
legislative”, Universitatea Artifex, 
Bucureşti, 12.10.2007  

100 ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, reprezentanŃi ai unor 
organizaŃii nonguvernamentale 

Prezentare în cadrul ConferinŃei Anuală A SocietăŃii de ŞtiinŃe 
Matematice din România, au temei Conceptele  matematice şi 
cogniŃia umană: de la a defini la a construi semnificaŃii 
M. Singer 

A XI-A ConferinŃă Anuală A 
SocietăŃii de ŞtiinŃe Matematice 
din România, cu tema 
„Mathematics Education” 
Bucureşti, 2-3 iulie 2007. 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, reprezentanŃi ai unor 
organizaŃii nonguvernamentale 

Prezentare în cadrul celui de al 6-lea Congres al 
Matematicienilor Români a lucrării Recent research in 
cognitive science and neuroscience: is it relevant to 
mathematics learning?  
M. Singer 

Al 6-lea Congres al 
Matematicienilor Români 
Bucureşti, 26-27 iunie 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, reprezentanŃi ai unor 
organizaŃii nonguvernamentale 

Prezentarea lucrării SubcarpaŃii Argeşului – harta 
geomorfologică în cadrul Simpozionul naŃional de 
geomorfologie Braşov 
O. MândruŃ 

SubcarpaŃii Argeşului – harta 
geomorfologică, mai 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, reprezentanŃi ai unor 
organizaŃii nonguvernamentale 

Prezentarea lucrării Regionarea geografică a României în 
cadrul Simpozionul naŃional geografie regională Cluj – Napoca 
O. MândruŃ 

Regionarea geografică a României, 
iunie 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, reprezentanŃi ai unor 
organizaŃii nonguvernamentale 

Prezentarea lucrării Geografia în învăŃământul preuniversitar, 
Simpozionul de geografie „Dimitrie Cantemir” Iaşi 
O. MândruŃ 

Geografia în învăŃământul 
preuniversitar, 18 – 19 octombrie 
2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, reprezentanŃi ai unor 
organizaŃii nonguvernamentale 
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Comunicare ştiinŃifică în cadrul  Zilelor de reflecŃie 
pedagogica ale AsociaŃiei Române  a  Profesorilor de limba 
franceză. 
D.I.Nasta 

Instrumente pentru implementarea 
politicilor lingvistice europene în  
domeniul învăŃământului, în 
favoarea multilingvismului 18 
octombrie 2007/ Sibiu 

Cadre didactice, responsabili 
asociativi, formatori 
universitari 

Comunicare ştiinŃifică la Seminarul de difuzare a proiectelor 
europene iniŃiate de Centrul European de Limbi Moderne, 
seminar organizat de DirecŃia Generală Afaceri Europene din 
MECTT. 
D.I.Nasta 

Obiectivele strategice ale celui de-
al treilea program pe termen mediu 
al Centrului European pentru 
Limbi Moderne – provocări şi 
oportunităŃi pentru profesorii de 
limbi străine din România , 5 
decembrie, Ploieşti 

Cadre didactice, factori de 
decizie, specialişti în 
comunicare interculturală. 

Comunicare ştiinŃificăîn cadrul ConferinŃei anuale de încheiere 
de proiect a Centrului European pentru Limbi 
Moderne,ConferinŃa Les Langues pour la cohesion sociale, 
organizată de Consiliul Europei şi Centrul European pentru 
Limbi Moderne, Graz. 
D.I.Nasta 

La Communication interculturelle 
dans le deuxieme programme a 
moyen terme du CELV – ambitions 
et limites Graz, 28 septembrie 

Coordonatori şi evaluatori de 
proiecte europene în domeniul 
educaŃiei , experŃi în mediere 
interculturală, specialişti în 
ştiinŃele educaŃiei, 
administratori de centre 
lingvistice 

Comunicare ştiinŃifică la Simpozionul de didactica geografiei 
Cluj – Napoca:  Un sistem integrat de organizare a instruirii 
în ciclul liceal superior 
O. MândruŃ 

Un sistem integrat de organizare a 
instruirii în ciclul liceal superior, 
28 – 29 octombrie 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, reprezentanŃi ai 
unor organizaŃii 
nonguvernamentale 

Comunicare ştiinŃifică la Sesiunea anuală a FacultăŃii de 
Geografie Bucureşti: Evaluarea competenŃelor în ciclul  liceal 
O. MândruŃ 

Evaluarea competenŃelor în ciclul  
liceal, 17 noiembrie 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, reprezentanŃi ai unor 
organizaŃii nonguvernamentale 
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Comunicare L’interculturel et l’éthique vont de pair à 
l’avenir? 
O. Costea 

Le XI- eme Congrès International 
de Recherche Interculturelle, 
Association pour la Recherche 
Interculturelle (ARIC) 
Institut Interculturel de Timisoara 
Publicare pe site: www.aric.ro 
Publicare în buletin  electronic 
http://www.unifr.ch/ipg/sitecrt/ARI
C/Publications/Bulletin/bulletin.ht
m 

Cercetători şi profesori 
universitari, experŃi în 
educaŃie, cadre didactice,  
activitate în domeniul 
educaŃiei: SEE -  EDUCOOP - 
www.see-
educoop.net/experts/data/0088
e.htm); Global Developement 
Network - www. gdn;, ESHHS 
- European Society for the 
History of Human Sciences, 
Barcelona; OIDEL - 
Organisation Internationale 
pour le Développement de la 
Liberté d' Enseignement, 
Geneva, Switzerland; ARIC - 
Association des Recherches 
Interculturelles, Paris – 
Geneva; European 
Commission, European 
Science Foundation - 
http://www.esf.org/data; World 
Bank Independent Evaluation 
Group (IEG); ESF, ESF-SCSS 
– Comisia de Stiinte Sociale; 
FundaŃia PanEuropa, România   
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Comunicare Aspecte sociocognitive ale comunităŃii virtuale de 
învăŃare 
O.Costea 

Colocviul internaŃional Constantin 
Brăiloiu, Academia Română 
Institutul de Etnografie şi Folclor, 
Bucureşti, 25 - 27 octombrie 2007 

Cercetători şi profesori 
universitari, experŃi în 
educaŃie, cadre didactice, 
activitate în domeniul 
educaŃiei: SEE -  EDUCOOP - 
www.see-
educoop.net/experts/data/0088
e.htm); Global Developement 
Network - www. gdn;, ESHHS 
- European Society for the 
History of Human Sciences, 
Barcelona; OIDEL - 
Organisation Internationale 
pour le Développement de la 
Liberté d' Enseignement, 
Geneva, Switzerland; ARIC - 
Association des Recherches 
Interculturelles, Paris – 
Geneva; European 
Commission, European 
Science Foundation - 
http://www.esf.org/data; World 
Bank Independent Evaluation 
Group (IEG); ESF, ESF-SCSS 
– Comisia de Stiinte Sociale; 
FundaŃia PanEuropa, România   

Analiza critică a unui manual şcolar din perspectiva 
dimensiunii interdisciplinare  

Simpozionul naŃional “Schimbări 
de paradigmă în educaŃia 
românească a Mileniului III Târgu 
Jiu, 5.05 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, reprezentanŃi ai unor 
organizaŃii nonguvernamentale 

Participarea la colocviul organizat de Centrul EducaŃia 2000+ 
şi Universitatea Bucureşti, cu tema „Interculturalitatea” 
M. LaRoche 

Raport ştiinŃific „Consilierea 
multiculturală” 
1 martie 2007, Casa ONU 
Bucureşti 

30 de profesori 
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Participarea la Business-edu Expo - târg de training & educaŃie 
de afaceri 
A. GavriliŃă  

AnunŃ pe lista de discuŃii CAPP 
Aprilie 2007 

100 de profesori 

Organizarea conferinŃei naŃionale cu tema „Centrele de inovare 
în consiliere şi orientare (GIRC)” 
A. Muscă, A. GavriliŃă 

Prezentarea şi dezbaterea cu tema 
„FuncŃiile GIRC. SituaŃia din 
România” 
10-11 mai 2007, Predeal 

8 coordonatori ai Centrelor de 
AsistenŃă Psihopedagogică din 
judeŃele Alba, Brăila, Cluj, 
Dolj, Mureş,Timiş, Vaslui şi 
municipiul Bucureşti 
14 profesori,  cercetători 
100 de consilieri şcolari din 
centrele pilot 

Organizarea conferinŃei „Formare profesională pentru 
programele  de dezvoltare rurală” (ProVoTrain –  „Progress in 
Vocational Training for Rural Development”) 
L. Tăsica 

Portofoliu de evaluare 
7 – 10  iunie 2007, Sinaia 

15 cercetători, profesori 

Participarea la conferinŃa cu tema „Impactul noilor tehnologiei 
asupra învăŃării. Predarea şi învăŃarea cu ajutorul TIC” 
P. Botnariuc 

Document cu propuneri pentru o 
politică de integrare a TIC in 
educaŃie 
iunie 2007 

50 de profesori, experŃi în 
domeniu 

Participarea la seminarul cu tema „Managementul resurselor 
TIC în educaŃie” 

Document cu sugestii pentru 
politicile de integrare a TIC in 
educaŃie 
iunie 2007 

30 de profesori, experŃi în 
domeniu 

Participarea la seminarul cu tema „CompetenŃe şi bune Practici 
în e-coaching” 
P. Botnariuc 

Raport al dezbaterii „Standarde de 
competenŃe în e-coaching”, 
Bucureşti 
iulie 2007 

20 de cercetători, profesori 

Participarea la seminarul cu tema „Classroom of tomorrow – 
Dezvoltarea proiectelor naŃionale de IT în educaŃie, SoluŃia 
Classmate PC: one-to-one computing” 
P. Botnariuc 

DeclaraŃie de viziune asupra 
echipamentelor şi mediilor virtuale 
de învăŃare pentru secolul 21 
Decembrie, 2007, Bucureşti 
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Participarea la focus-grupul cu tema „Orientarea pentru 
egalitatea de şanse pe piaŃa muncii” 
A. GavriliŃă 

Raport focus grup „Orientarea 
pentru egalitatea de şanse pe piaŃa 
muncii” 
octombrie 2007, Patronatul 
Femeilor de Afaceri al IPMM 
Municipiul Bucureşti 

10 cercetători, consilieri, 
experŃi în domeniu 

Participarea la conferinŃa de presă ”Efectele migraŃiei: copiii 
rămaşi acasă” 
A. GavriliŃă 

Raport ”Efectele migraŃiei: copiii 
rămaşi acasă”,  
octombrie 2007, FundaŃia Soros 
România 

30 de cercetători, profesori, 
consilieri şcolari 

Participarea la Comisii metodice ale personalului didactic 
L. Tăsica 

Prezentarea cu tema „Aria 
curriculară Consiliere şi 
Orientare”, CCD Prahova 
Mai 2007  

30 de profesori, consilieri 
şcolari 

Participarea la ConferinŃa Europeană E-COMM-LINE 
L. Tăsica 

Prezentare cu tema „Consilierea 
virtuală”,  
Septembrie 2007, Academia de 
Studii Economice, Bucureşti 

60 de cadre didactice 
universitare 

Participarea la Simpozionul  internaŃional FICE ”Copilăria la 
periferia oraşelor – provocări şi riscuri” 
L. Tăsica 

Comunicări: 
„ExperienŃe şi practici de 
intervenŃie pentru creşterea calităŃii 
vieŃii copiilor din mediile 
defavorizate sau cu risc” 
„Dezvoltarea de proiecte în 
parteneriat naŃional şi 
internaŃional” 
Septembrie 2007 

30 de profesori, consilieri 
şcolari, experŃi 

Workshop InternaŃional cu tema „Science Education in school” 
L. Tăsica 

Prezentarea cu tema „Rolul 
orientării şcolare în alegerea 
domeniului ştiinŃific” 
Octombrie 2007, Liceul Teoretic 
”Grigore Moisil”, Bucureşti, 

30 de profesori, consilieri 
şcolari, experŃi 
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Participarea la ConferinŃa InternaŃională Anuală a Serviciilor 
de Informare şi Consiliere pentru CetăŃeni 
L. Tăsica 

Prezentare cu tema 
„Complementaritatea Serviciilor de 
Informare şi Consiliere pentru 
CetăŃeni cu cele de consiliere 
şcolară” 
Octombrie 2007, ANBCC, 
Bucureşti 

40 de consilieri din municipiul 
Bucureşti 

Participarea la ConferinŃa InternaŃională „EducaŃie şi 
creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” 
L. Tăsica 

Prezentarea cu tema „Portofoliul de 
învăŃare permanentă în societatea 
cunoaşterii” 
Noiembrie 2007, Universitatea 
„Titu Maiorescu”, Bucureşti 

100 de studenŃi şi cadre 
didactice universitare 

Participarea la ConferinŃa NaŃională „Structura cunoaşterii şi 
structura universităŃii: schimbarea instituŃională în 
universitatea de astăzi” 
L. Tăsica 

Comunicarea „ConsecinŃele 
raportului Bologna în România” 
Decembrie 2007 

50 de studenŃi şi profesori 

Reuniunea finală a proiectului Minerva Eenovate 
C. Fartuşnic 

Prezentarea cu titlul Impactul 
fondurilor structurale asupra 
politicilor educaŃionale în 
domeniul elearning Bucuresti 
(octombrie, 2007) 
Raportul prezentat face parte din 
documentul final al proiectului 
privind Noi perspective e-learning 
în sistemul universitar, document 
elaborat de o echipă multinaŃională 
ce urmează a fi publicat în limba 
română şi engleză. 

Cadre didactice din 
învăŃământul universitar, 
studenŃi 
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ConferinŃa organizată de Centrul de Informare Europeană 
C. Fartuşnic, M. Balica 

ViolenŃa în şcoală  
Bucureşti, 19 noiembrie, 2007 
Prezentarea rezultatelor studiului 
ViolenŃei în şcoală a stat la baza 
planificării unui program naŃional 
de formare a formatorilor privind 
implementarea unor strategii de 
prevenire şi combatere a violenŃei 
în şcoală. 

400 de inspectori şi cadre 
didactice din învăŃământul 
preuniversitar din întreaga Ńară 

ConferinŃă InASEA 
O. Apostu 

Raconter le régionalisme pour 
construire le nationalisme (par les 
manuels scolaires) Timişoara, 25-
27 mai 2007 
Prezentarea privind identitatea 
naŃională în curriculum-ul şcolar va 
fi publicată într-un compendium al 
conferinŃei. 

Cadre didactice din 
învăŃământul universitare, 
studenŃi 

Participare la simpozionul internaŃional „EducaŃia privind 
cetăŃenia democratică”, organizat de MECTT, ISJ DâmboviŃa, 
CCD DâmboviŃa 
E. Negreanu 

Comunicare cu tema "Valorile în 
educaŃia pentru cetăŃenie 
democratică” 
Târgovişte, 26 mai 2007 

Cadre didactice, directori, 
inspectori şcolari 
 (aprox. 600 de participanŃi) 

Participare la Colocviul InternaŃional “ŞtiinŃele EducaŃiei- 
dinamică şi perspectivă”, Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Suceava 
E. Negreanu 

Comunicare cu tema  “EducaŃia 
pentru valori” , Suceava, 6-8 iunie 
2007 

50 de cadre didactice din 
învăŃământul preuniversitar şi 
universitar, directori, inspectori 
şcolari 

Participare la Consfătuirea inspectorilor pentru învăŃământul 
preprimar, organizată de MECT şi ISJ Vaslui 
E. Negreanu 

Comunicare cu tema “Pedagogia 
Montessori şi educaŃia copilului 
mic”, Vaslui, 30-31 septembrie 
2007 

30 de cadre didactice din 
învăŃământul preprimar, 
directori, inspectori şcolari 

Participare la Consfătuirea NaŃională  „Alternativele 
educaŃionale din învăŃământul românesc” , organizată de 
MECT şi ISJ Hunedoara 
E. Negreanu 

Comunicare cu tema “Trecut, 
prezent şi viitor al pedagogiei 
Montessori”, Deva,  
14-16 noiembrie 2007 

150 de cadre didactice care 
aplică modele alternative de 
educaŃie, directori, inspectori 
şcolari 
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Participare la al XVI-lea simpozion organizat de FundaŃia 
Română pentru Promovarea CalităŃii  
E. Negreanu 

Comunicare cu tema “Calitatea 
raporturilor dintre generaŃii”, 30 
noiembrie 2007 

20 de participanŃi: specialişti în 
educaŃie, cadre didactice, 
reprezentanŃi ai unor 
organizaŃii nonguvernamentale 

Organizarea mesei rotunde “Planul Jena în secolul 21. 
Perspective internaŃionale”, cu participarea  prof. Kees Both, 
din Olanda  
M. Cuciureanu 

I.S.E., 19.04.2007 ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, reprezentanŃi ai unor 
organizaŃii nonguvernamentale 

Participare la Consfatuirea NaŃională a Alternativelor 
EducaŃionale  
M. Cuciureanu 

Prezentarea alternativei Planul Jena 
şi susŃinerea a trei ateliere de lucru 
(O săptămână de activitate… într-o 
oră şi jumătater. Planul ritmic de 
activitate. Gruparea copiilor, Cele 
patru activităŃi fundamentale), 14-
16 noiembrie 2007, Deva 

150 de cadre didactice care 
aplică modele alternative de 
educaŃie, directori, inspectori 
şcolari  

Participare la simpozionul EducaŃia în spiritul valorilor 
europene şi al integrării europene, organizat de Universitatea 
”Lucian Blaga” Sibiu şi ASTRA, în cadrul Programului Sibiu 
–  Capitală Culturală Europeană  
Gh. Bunescu 

Comunicare cu tema „EducaŃia şi 
identitatea culturală în contextul 
integrării europene” 
Sibiu, 5-6 octombrie 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, reprezentanŃi ai unor 
organizaŃii nonguvernamentale 

Participare la sesiunea Darul sacru al vieŃii şi conştientizarea 
responsabilităŃii pentru aceasta, Universitatea ”Valahia” 
Târgovişte, 15 noiembrie 2007 
Gh. Bunescu 

Comunicare cu tema ”Sensul 
cultural-spiritual al vieŃii sociale 
din perspectiva integrării 
europene” 

Cadre didactice din 
învăŃământul superior, studenŃi 

Participare la seminarul "Drepturile copilului în România", 
organizat de SalvaŃi copiii 
S. Velea 

Dezbateri pe tema drepturilor 
copilului, 19 martie, Şc. 141 
Bucureşti 

Cadre didactice, elevi, 
reprezentanŃi ai unor 
organizaŃii 
nonguvernamentale, 
reprezentanŃi ai MECTT, 
ARACIP 
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Participare la manifestări ştiinŃifice internaŃionale 
S.Popenici Salzburg Global Seminar “From 

Lab to Market: Accelerating 
Innovation through University, 
Business, and Government 
Partnership”, Salzburg, Austria, 
28.04-03.05.2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, reprezentanŃi ai unor 
organizaŃii nonguvernamentale 
si institutii internationale.  

S.Popenici - Keynote Panelist Imaginative education and the 
International Research Network on 
Imaginative Education, Tbilsi, 
Georgia, 25.04.2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

S.Popenici - Keynote Panelist The International Research 
Network on Imaginative Education 
and IERG, Univesitatea din 
Salerno, Napoli, Italia, 08.05.2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Seminar in cadrul proiectului Leonardo da Vinci-
FORSIMPAD 

Comunicare cu tema „Transferul 
competenŃelor intre salariatii cu 
experienta si salariatii debutanti in 
domeniul arhivisticii", Paris, 21-23 
ianuarie 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Raportor Consiliul Europei 
SecŃiunea The challange of assessment 

Intergovernmental Conference on 
“Languages of schooling within a 
European framework for languages 
of education: learning, teaching, 
assessment” Praga, 8-10 
November 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Articol publicat Language across the mathematics curriculum: 
some aspects related to cognition 
M. Singer 

In  S. Ongstad (ed.), Language in 
Mathematics? A comparative study 
of four national curricula, 
Strasbourg: Council of Europe, 
Language Policy Division, 
www.coe.int/lang, pp. 71-82. 

Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 
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Raportor Consiliul Europei 
SecŃiunea The challange of assessment 

Intergovernmental Conference on 
“Languages of schooling within a 
European framework for languages 
of education: learning, teaching, 
assessment” Praga, 8-10 
November 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Articol publicat: Language in mathematics within Languages 
across the curriculum 
M. Singer 

Consiliul Europei, seminar 
internaŃional cu tema: Language 
Education Policies for Social 
Cohesion: Language Across the 
Curriculum  Oslo, 30.01 – 03.02 
2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Articol publicat Towards a competence based curriculum for 
STM teachers: a cognitive model. 
M. Singer 

Second International Conference 
to review Research in Science, 
Technology and Mathematics 
Education, epiSTEME – 2 
Mumbai, India, 9 mai – 15 
februarie 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Articol publicat Personalised analyse of students answers in 
informal competitions 
M. Singer 

International conference on 
Mathematics Education Graz, 15-
20 octombrie, 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 
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Comunicare Challenges and new areas to explore in 
interethnic relationship and inclusion in Romania during the 
EU accession 
O. Costea 

European Society for the History of 
Human Sciences, Dublin, Irlanda,  
25 - 29 iunie 2007 
Publicare pe site şi în buletin 
electronic 
http://psychology.dur.ac.uk/eshhs/ 

profesori universitari şi  
cercetători din comunitatea 
internaŃională, studenŃi, ONG-
uri internaŃionale, experŃi în 
educaŃie, reŃele profesionale,  
ONG-uri cu activitate în 
domeniul educaŃiei: SEE -  
EDUCOOP - www.see-
educoop.net/experts/data/0088
e.htm); Global Developement 
Network - www. gdn;, ESHHS 
- European Society for the 
History of Human Sciences, 
Barcelona; OIDEL - 
Organisation Internationale 
pour le Développement de la 
Liberté d' Enseignement, 
Geneva, Switzerland; ARIC - 
Association des Recherches 
Interculturelles, Paris – 
Geneva; European 
Commission, European 
Science Foundation - 
http://www.esf.org/data; World 
Bank Independent Evaluation 
Group (IEG); ESF, ESF-SCSS 
– Comisia de Stiinte Sociale; 
FundaŃia PanEuropa, România   

Elaborarea studiului: La Communication interculturelle dans 
le 2e programme a moyen terme du CELV – ambitions et 
limites 
D. Nasta 

ConferinŃa Les Langues pour la 
cohesion sociale, organizată de 
Consiliul Europei şi Centrul 
European pentru Limbi Moderne 
Graz, 28 septembrie 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 
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Participarea la International Society for Teachers Education 
Conference, cu prezentarea lucrării New Directions in Teacher 
Education in Today’s Romania 
A. Dumitrescu 

ConferinŃa SocietăŃii InternaŃionale 
Pentru Instruirea Profesorilor 
Universitatea Stirling, Scotia, 23-
30 Iunie 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Participarea la Conference on Language Planning: The Need 
or the Desire to Standardize cu prezentarea lucrării Nowadays 
Insights into the Romanian and English Language Planning 
A. Dumitrescu 

Conference on Language Planning: 
The Need or the Desire to 
Standardize? Agder University 
Colledge, Kristiansand, Norvegia, 
01-04 Noiembrie 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Participarea la conferinŃa cu tema “Euroguidance şi noul 
program de ÎnvăŃare Permanentă  2007-2013 al Comisiei 
Europene” 
M. LaRoche 

Prezentarea ”Cum lucrează 
Euroguidance pe plan extern. 
ContribuŃii la dezvoltarea şi 
transparenŃa unui sistem european 
de orientare profesională” 
Martie, 2007, Bruxelles 

Euroguidance - România, 
Institutul de ŞtiinŃe ale 
EducaŃiei 
60 de coordonatori de centre 
de Centre de AsistenŃă 
Psihopedagogică şi Centre de 
Informare şi Orientare 

Participarea la reuniunile proiectului Leonardo da Vinci, cu 
tema „Qualifications Framework Embodiment” 
A. Muscă 

Prezentările: 
 „Cadrul NaŃional al Calificărilor - 
cazul României” 
Februarie 2007 
„Cadrul NaŃional al Calificărilor- 
sinteza rapoartelor realizate” 
Octombrie 2007, NIVE, Budapesta 

20 de  experŃi în domeniu 

Participarea la reuniunea de proiect Leonardo da Vinci cu tema 
„Comunicarea în ştiinŃă (CIS)” 
S. łibu 

Prezentarea „Bune practici în 
domeniul comunicării ştiinŃifice” 
Martie 2007, Trieste 

10 cercetători, profesori 
universitari, muzeografi 

Participarea la reuniunea transnaŃională ProVoTrain, „Progress 
in Vocational Training for Rural Development”  (Formare 
profesională pentru programe de dezvoltare rurală) 
L. Tăsica 

Comunicarea cu tema 
„Portofolio of Evaluation – 
practice in the field of farming 
learners” 
Martie 2007, Ebeltoft 

20 de profesori, consilieri 
şcolari, experŃi 
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Participarea la reuniunea de proiect  Leonardo da Vinci cu 
tema „Comunicarea în ştiinŃă (CIS)” 
S. łibu 

Prezentarea „Metode de 
eficientizare a dialogului ştiinŃă-
societate” susŃinută în cadrul 
seminarului „Comunicarea în 
ştiinŃă (CIS)” ISE, Bucureşti 
Mai, decembrie 2007, Lisabona 

10 cercetători, profesori 
universitari, muzeografi 

Participarea la conferinŃa finală a proiectului ProVoTrain - 
„Progress in Vocational Training for Rural Development” 
(Formare profesională pentru programe de dezvoltare rurală) 
L. Tăsica 

Comunicarea cu tema 
„ProVoTrain - Project 
sustainability in the project 
partner’s countries” 
Septembrie 2007, Riga 

60 de consilieri şcolari 
100 de profesori 

Participarea la conferinŃa finală a proiectului GIRC cu tema 
„Căi spre o consiliere de calitate” 
P. Botnariuc, A. Muscă 

Prezentarea cu tema „Modelul 
GIRC în România” 
Septembrie 2007, Ancona 

200 de consilieri, cercetători, 
profesori 

Participarea la reuniunea de proiect  Grundtvig cu tema 
„Alpha-Beta, New methods for services towards illiterates in 
adult education” 
P. Botnariuc 

Proiectarea unor unităŃi de învăŃare 
(„Designing multimedia mobile 
learning units for illiterate people”) 
Octombrie 2007, Atena 

30 de cercetători, profesori, 
experŃi în educaŃia adulŃilor 

Participarea la întâlnirea de proiect cu tema „Alfa-omega, New 
pathways towards volunteering and lifelong learning for senior 
European citizens” 
P. Botnariuc 

Proiectarea unor module de 
formare adresate adulŃilor  
Octombrie 2007, Atena 

30 de cercetători, profesori, 
experŃi în educaŃia adulŃilor 

Participarea la conferinŃa PLOTEUS II 
P. Botnariuc 

Raport de specialitate  
Prezentarea cu tema “Asigurarea 
interoperabilităŃii bazelor de date 
naŃionale în cadrul PLOTEUS II” 
Octombrie 2007, Bruxelles 

100 de profesori, consilieri, 
experŃi 

Participarea la întâlnirea de proiect „ICT Skills 2” 
P. Botnariuc 

Prezentarea cu tema „Designul 
metodologiei cercetării”, Bologna 
Noiembrie 2007 

30 de cercetători, profesori, 
experŃi 
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Întâlnire finală proiect Training Links (Leonardo da Vinci) 
proiectului 
C. Fartuşnic 

Rezultatele evaluării interne a 
calităŃii Bilbao, Spania 
(septembrie, 2007) 
Raportul prezentat face parte din 
documentul final al proiectului, 
document elaborat de o echipă 
multinaŃională ce urmează a fi 
publicat în limba română şi 
engleză. 

Specialişti în domeniul 
formării profesionale continue 
din 6 Ńări europene 

Întâlnire de proiect Metalcert (Leonardo da Vinci) 
C. Fartuşnic,  

Instrumente de monitorizare ale 
proiectelor europene  
Paris, FranŃa (aprilie, 2007) 
Raportul naŃional prezentat face 
parte dintr-un raport transnaŃional 
al proiectului ce urmează a fi 
publicat în limba română şi 
engleză. 

Specialişti în domeniul 
formării profesionale continue 
din 6 Ńări europene 

ConferinŃa Europeană a Cercetării în EducaŃie 
M. Balica  

Dimensiunea de gen în sistemele de 
formare continuă ale formatorilor  
Gant, Belgia, septembrie 2007 
 
Articolul prezentat a fost postat pe 
Internet, atât pe site-ul conferinŃei, 
cât şi pe site-ul ReŃelei de cercetare 
europeană în VET. 
www.vet-research.net/ECER_2007 
http://www.eera.ac.uk 

Peste 500 de cercetători în 
domeniul educaŃiei şi formării 
profesionale din Europa 

ConferinŃa Europeană a Cercetării în EducaŃie 
M. Balica 

Statutul formatorului în România  
Gant, Belgia, septembrie 2007 
Articolul prezentat a fost postat pe 
Internet, atât pe site-ul conferinŃei, 
cât şi pe site-ul ReŃelei de cercetare 
europeană în VET. 
www.vet-research.net/ECER_2007 
http://www.eera.ac.uk 

Peste 500 de cercetători în 
domeniul educaŃiei şi formării 
profesionale din Europa 
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Participare la conferinŃa de inaugurare a FundaŃiei Montessori 
Egipt 
E. Negreanu 

Comunicare cu tema „Specificul şi 
valoarea pedagogiei Montessori. 
Mişcarea montessoriană din 
România” 
Cairo, 31 martie 2007 

40 de participanŃi: specialişti în 
alternativa Montessori, factori 
de decizie din Egipt 

Participare la conferinŃa - centenar Montessori,  “The Child’s 
Mind” and “Education and Peace” 
E. Negreanu 

Roma, Italia, 4-11 ianuarie 
schimb de experienŃă, forum de 
dezbatere 

ExperŃi internaŃionali în 
educaŃie, experŃi în alternativa 
Montessori, cadre didactice 
universitare, reprezentanŃi ai 
ONG-urilor (aprox. 1200 de 
participanŃi) 

Participare la Adunarea Generală  a AsociaŃiei InternaŃionale 
Montessori (AMI) 
E. Negreanu 

Comunicare cu tema „Aplicarea 
pedagogiei Montessori în 
România”,  
schimb de experienŃă, forum de 
dezbatere 
Amsterdam, Olanda, 14 aprilie 
2007  

ExperŃi internaŃionali în 
educaŃie, experŃi în alternativa 
Montessori, cadre didactice 
universitare, reprezentanŃi ai 
ONG-urilor (50 de 
participanŃi) 

Participare la Adunarea Generală  a AsociaŃiei InternaŃionale 
Montessori (AMI) 
E. Negreanu 

Comunicare cu tema „Aplicarea 
pedagogiei Montessori în 
România”,  
schimb de experienŃă, forum de 
dezbatere 
Amsterdam, Olanda, 14 aprilie 
2007  

ExperŃi internaŃionali în 
educaŃie, experŃi în alternativa 
Montessori, cadre didactice 
universitare, reprezentanŃi ai 
ONG-urilor (50 de 
participanŃi) 

Participare la conferinŃa - centenar Montessori , organizată de 
L'Association Montessori de France et l'Institut Supérieur 
Maria Montessori 
E. Negreanu 

Comunicare “Probleme şi efecte 
ale pregătirii educatoarelor în 
pedagogía Montessori”, 
schimb de experienŃă, forum de 
dezbatere 
Paris, Sorbonne, 8 octombrie 2007 

ExperŃi internaŃionali în 
educaŃie, experŃi în alternativa 
Montessori, cadre didactice 
universitare, reprezentanŃi ai 
ONG-urilor (150 de 
participanŃi) 
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Participare la conferinŃa - centenar Montessori “The Discovery 
of the Child – Hope for the Future” 
E. Negreanu 

Londra, Marea Britanie, 12- 17 
iulie 2007, 
schimb de experienŃă, forum de 
dezbatere 

ExperŃi în alternativa 
Montessori, cadre didactice 
universitare, reprezentanŃi ai 
ONG-urilor (200 de 
participanŃi) 

Participare la conferinŃa „Women, Gender and the Cultural 
Production of Knowledge”, organizată de FederaŃia 
InternaŃională de Studii privind Istoria Femeilor 
E. Negreanu 

Comunicare „The education for the 
women`s life and the women`s role 
in education”, Sofia, Bulgaria, 8-11 
august 2007, Universitatea “St. 
Kliment Ohridski” 

ExperŃi internaŃionali în 
educaŃie, cadre didactice 
universitare, reprezentanŃi ai 
ONG-urilor (60 de 
participanŃi) 

Participare la conferinŃa ConferinŃa ŞtiinŃifică InternaŃională 
„Calitatea învăŃământului profesional tehnic şi cerinŃele pietei 
muncii” 
Universitatea Tehnică a Moldovei Centrul  PerfecŃionare şi  
Recalificare a Cadrelor 
E. Negreanu 

Comunicare cu tema „Modele de 
concepere şi evaluare a calităŃii 
educaŃiei”, Chişinău,  26-27 
octombrie 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice din învăŃământul 
preuniversitar şi universitar (50 
de participanŃi) 

Participare la conferinŃa ConferinŃa regionala "EducaŃia pentru 
cetăŃenie democratică" 
S. Velea 

Comunicare „EDC in Romania”, 
Ljubljana, 22-25 noiembrie 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, reprezentanŃi ai unor 
organizaŃii nonguvernamentale 
şi interguvernamentale din 
Europa (21 de participanŃi) 

Diseminare în cadrul administraŃiei învăŃământului 

Analiza indicatorilor calităŃii prevăzuŃi în standardele realizate 
de ARACIP 

Seminar, ISE, 26. 09. 2007 Factori de decizie, experŃi în 
educaŃie 

Organizarea conferinŃei de lansare a studiului „Raporturi între 
generaŃii. Aspecte educative” 
M. Ionescu, Gh. Bunescu, S. Velea, D. Badea, G. Alecu, A. 
Mircea, M. Cuciureanu, E. Negreanu  

Studiul  „Raporturi între generaŃii. 
Aspecte educative” (Bucureşti, 20 
martie 2007) 

ReprezentanŃi ai Ministerului 
EducaŃiei şi Cercetării, 
cercetători, cadre didactice, 
consilieri şcolari, reprezentanŃi 
ai ONG-urilor active în 
domeniul educaŃiei, 
reprezentanŃi mass-media  

Diseminarea ghidului realizat în cadrul Proiectului Agenda 
Europa, realizat în parteneriat cu FundaŃia Generation Europe 
din Belgia, cu sprijinul Comisiei Europene 
S. Velea 

Agenda Europa. Ghidul 
profesorului (mai-iunie 2007) 

Aprox. 25000 de profesori, 
inspectori şcolari şi directori 
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Participare la proiectul „Repere fundamentale în educaŃia 
copilului de la naştere la 7 ani”, susŃinut de ReprezentanŃa 
UNICEF în România  
E. Negreanu, M. Cuciureanu 

Document de lucru privind reperele 
educaŃiei timpurii 

UNICEF, MECTT 

Organizarea mesei rotunde “Planul Jena în învăŃământul 
preşcolar” 
M. Cuciureanu 

Dezbatere şi schimb de experienŃă 
pentru cadre didactice,GrădiniŃa nr. 
50, Bucureşti, 13.03.2007 

20 de educatoare din Bucureşti 

Organizare şi participare la vizita de lucru a  prof. Kees Both  
(Olanda) în unităŃile funcŃionând după principiile Planului Jena  
din România 
M. Cuciureanu 

Dezbatere şi schimb de experienŃă 
pentru cadre didactice 
Bucureşti, jud. Botoşani, jud. 
ConstanŃa, 18.04. – 9.05. 2007 

50 decadre didactice interesate 
de alternativele educaŃionale, 
din Bucureşti, ConstanŃa şi 
Botoşani, experŃi în educaŃie 

ActivităŃi de diseminare a activităŃilor de cercetare 

Participarea la Târgul EducaŃiei din Universitatea Bucureşti cu 
materiale informative produse la Institutul de ŞtiinŃe ale 
EducaŃiei pentru elevi, părinŃi, profesori, consilieri  şi manageri 
şcolari, decidenŃi de politică educaŃională 
P. Botnariuc, A. GavriliŃă, M. LaRoche, A. Muscă, L. Tăsica, 
S. łibu 

Materiale informative şi lucrări de 
specialitate realizate la Institutul de 
ŞtiinŃe ale EducaŃiei (Analiza 
nevoilor de consiliere pe toată 
durata vieŃii; Consilierea Carierei – 
Compendium de metode şi tehnici; 
pliante Ploteus, Euroguidance, 
GIRC, ECP, CIS, ProVoTrain; 
Revista de pedagogie 2000 - 2005) 
Martie 2007 

1000 elevi 
1000 studenŃi  
100 părinŃi 
500 profesori, consilieri  şi 
manageri şcolari, decidenŃi de 
politică educaŃională 

Organizarea dezbaterii cu tema „Metode de eficientizare a 
dialogului ştiinŃă-societate” 
S. łibu, A. GavriliŃă 

Raport ştiinŃific „Metode de 
eficientizare a dialogului ştiinŃă-
societate” 
Martie 2007, ISE, Bucuresti 

12 cercetători, profesori din 
domeniul ştiinŃei, IT, personal 
muzeal, reprezentanŃi mass 
media 

Coordonarea practicii de specialitate pentru  studenŃi SNSPA  
P. Botnariuc, M. LaRoche, A. Muscă, L. Tăsica, S. łibu 

Program de practică, raport de 
activitate, fişe de evaluare 
Iulie 2007, ISE, Bucureşti 

10 studenŃi SNSPA 

Lucrări realizate în cadrul altor proiecte decât cele din planul de cercetare: ghiduri, manuale, etc 

Derularea cursului on-line pe tema „Dimensiunea de gen la 
aria curriculară Consiliere şi orientare” 
S. łibu 

Suport de curs cu tema 
„Dimensiunea de gen la aria 
curriculară Consiliere şi orientare” 
Decembrie 2007 

50 de inspectori, profesori 
metodişti, consilieri şcolari 
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Realizarea unei analize de nevoi şi a unui focus grup cu tema 
„CIS-Comunicarea în ştiinŃă - metodologii didactice şi de 
comunicare” 
S. łibu 

Analiză de nevoi a profesorilor şi 
experŃilor 
Raport focus grup pe tema 
„Metodologii didactice şi de 
comunicare” 
Mai 2007 

12 cercetători, profesori din 
domeniul ştiinŃei, IT, personal 
muzeal, reprezentanŃi mass- 
media 

Studii despre organizarea sistemului de învăŃământ în 
România; incidenŃa fenomenului de abandon şcolar; instituŃii şi 
organizaŃii cu rol activ în combaterea fenomenului, legislaŃia; 
strategii şi politici educaŃionale; studii de caz în raport cu 
sistemul educaŃional şi acŃiunile de prevenire şi combatere a 
abandonului şcolar 
A. GavriliŃă 

Raportul „Abandonul şcolar în 
România” (în cadrul proiectului 
Leonardo da Vinci cu tema „ONCE 
Again-st Abandon, Opening to 
New Country Experience” 
Mai – iunie 2007 

100 de profesori, consilieri 
şcolari 

Dezvoltarea ghidului metodologic pentru adaptarea modelului 
de formare propus în proiectul ICTSkills 1 la nevoile e-
practicianului. 
P. Botnariuc 

Grilă de interviu pentru experŃi, 
Ghid metodologic pentru adaptarea 
modelului de formare  
Decembrie, 2007 

1000 consilieri şcolari, 100 de 
consilieri din domeniul 
ocupării forŃei de muncă, 500 
profesori 

Elaborarea raportului intermediar ProVoTrain – Progress in 
Vocational Training for Rural Development - Proiect Leonardo 
da Vinci. 
L. Tăsica 

Raport intermediar ProVoTrain, 
Rezultatele vor fi valorificate într-
un articol în Revista de Pedagogie 
Decembrie, 2007 

60 de profesori, consilieri 
şcolari, experŃi 

AgenŃia NaŃională pentru  Programe Comunitare în Domeniul 
EducaŃiei şi Formării Profesionale – S. Iosifescu -  membru în 
Comitetele de Evaluare ale AgenŃiei 

Rapoarte de validare a evaluărilor 
realizate de experŃi 

Peste 1000 de beneficiari ai 
programului comunitar 
„ÎnvăŃarea pe tot parcurul vieŃii 

7. ActivităŃi de 
evaluare 

Participare la evaluarea proiectului Phare 2004/016-772.01.01  
„Acces la educaŃie pentru grupurile dezavantajate” derulat de 
Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului 

Rapoarte de evaluare, instrumente 
de evaluare 
Raport de monitorizare şi evaluare 
a sustenabilităŃii proiectelor Phare 
2001 şi Phare 2004 

MECTT, Unitatea de 
Implementare a Proiectelor 
Phare, beneficiarii proiectului 
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Evaluarea proiectului L’école apprend des traditions 
manufacturières des communautés locales ,, Direction de la 
Culture et du Patrimoine Culturel et Naturel, Conseil de 
l’Europe 
O. Costea 

Raport de evaluare, Consiliul 
Europei, decembrie 2007 
Link la www.coe.int 
http://www.geocities.com/edd_kraf
teducom_ro/ 

Consiliul Europei, beneficiari 
din Serbia, Bulgaria, Republica 
Moldova, Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratul Şcolar al 
JudeŃului IalomiŃa, şcoli , 
profesori, elevi 

Evaluarea a programelor Socrates şi Leonardo da Vinci, 2000-
2006 
N. Bercu 

Raport de evaluare a programelor 
Socrates şi Leonardo da Vinci, 
2000-2006/Institutul de Stiinte ale 
Educatiei 

 

Participarea la procesul de evaluare a proiectelor Comenius si 
Leonardo da Vinci 
S. łibu 

Martie-iunie 2007 
August-octombrie 2007, 
ANPCDEFP, Bucureşti 

110 de profesori 
şi formatori 

Evaluarea Europass: desfăşurarea interviului cu responsabilul 
Europass România şi redactarea raportului de evaluare 
M. LaRoche 

Raport de evaluare Europass, 
publicarea unui articol în revista 
online a consilierilor şcolari, 
prezentare în cadrul conferinŃei 
Euroguidance 
Octombrie 2007 

Comisia Europeană, MECTT, 
1000 de consilieri şcolari şi  
profesori 

AgenŃia NaŃională pentru  Programe Comunitare în Domeniul 
EducaŃiei şi Formării Profesionale – membri în Comitetele de 
Evaluare ale AgenŃiei 
ParticipanŃi: Ciprian Fartuşnic, Magdalena Balica 

Raport de evaluare privind 
candidaturile de proiect. Raportul a 
stat la baza selecŃiei propunerilor 
de proiecte pentru anul 2007. 

AgenŃia NaŃională pentru  
Programe Comunitare în 
Domeniul EducaŃiei şi 
Formării Profesionale 

Evaluarea ex-ante a documentului cadru pentru implementarea 
POS DRU 
C. Fartuşnic, M. Balica 

Raportul de evaluare ex-ante a fost 
pus la dispoziŃia AutotităŃii de 
Implementare a Fodunrilor 
Structurale în vederea îmbunătăŃirii 
Programului OperaŃional Resurse 
Umane, Ghidului Candidatului şi 
Apelului la propuneri. 

MECTT, Autoritatea de 
Implementare a Fondurilor 
Structurale 
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Evaluarea implementării programelor Socrates şi Leonardo da 
Vinci în România (2000-2006) 
S. Velea, N. Bercu 

Raport naŃional, elaborat la 
solicitarea MECTT şi a Comisiei 
Europene (iunie 2007) 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului 
Comisia Europeană – 
Directoratul General EducaŃie 
şi Cultură  

Participare la evaluarea propunerilor de proiecte Socrates 
M. Cuciureanu 

rapoarte de evaluare a proiectelor, 
aprilie-iunie 2007 

AgenŃia NaŃională pentru 
Programe Comunitare în 
domeniul EducaŃiei şi Formării 
Profesionale 

Coordonarea proiectului „International Research Network on 
Imaginative Education”, IERG, Faculty of Education, Simon 
Fraser University, Vancouver BC, Canada 
Ş. Popenici 

Proiecte de formare a cadrelor 
didactice, elaborare de resurse 
curriculare, initierea de proiecte in 
diferite tari 
(http://imaginativeeducation.org/IR
NIE) 

Cadre didactice, cercetatori, 
elevi din grupuri defavorizate, 
specialisti in domeniul 
educatiei. 

Participare la proiectul "Investment in Quality -Training 
Centres for Mental Health" 
Ş. Popenici 

Program de formare a formatorilor 
în domeniul educaŃiei pentru 
sănătate mintală 

FundaŃii şi organizaŃii cu 
activitate în domeniul educaŃiei 
şi sănătăŃii mintale, specialişti 
care lucrează cu copii cu 
probleme de sănătate mintală şi 
cu părinŃii acestora 

Participare la proiectul Leonardo da Vinci "FORSIMPAD"  Program de formare profesională şi 
de transfer al competenŃelor între 
angajaŃii cu experienŃă şi cei 
debutanŃi 

OrganizaŃii 
nonguvernamentale, instituŃii 
de învăŃământ, întreprinderi 
mici şi mijlocii, instituŃii de 
formare iniŃială şi continuă 

8. Dezvoltarea de 
resurse 
educaŃionale 

Participare la proiectul “N.E.T. New E-Tools: Noi instrumente 
de învăŃare continuă combinată pentru dezvoltarea abilitaŃilor 
tehnice a angajaŃilor slab calificaŃi din IMM-uri” 
O. MăntăluŃă 

instrumente de învăŃare continuă 
combinată pentru dezvoltarea 
abilitaŃilor tehnice a angajaŃilor 
slab calificaŃi din IMM-uri” 
Iunie – decembrie 2006 

26 instituŃii de formare iniŃială 
şi continuă, întreprinderi mici 
şi mijlocii 
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CD: Strategii de predare / învăŃare / evaluare la limba şi 
literatura română 
O. Costea, M. Cerkez 

CD şi ghid de formare 
2007 - 2010 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri, instituŃii de 
învăŃământ superior, instituŃii 
de cercetare şi publice, 
Institutul Limbii Române, 
şcoli, instituŃiile de formare 
iniŃială şi continuă a cadrelor 
didactice, activitate în 
domeniul educaŃiei: SEE -  
EDUCOOP - www.see-
educoop.net/experts/data/0088
e.htm); Global Developement 
Network - www. gdn;, ESHHS 
- European Society for the 
History of Human Sciences, 
Barcelona; OIDEL - 
Organisation Internationale 
pour le Développement de la 
Liberté d' Enseignement, 
Geneva, Switzerland; ARIC - 
Association des Recherches 
Interculturelles, Paris – 
Geneva; European 
Commission, European 
Science Foundation - 
http://www.esf.org/data; World 
Bank Independent Evaluation 
Group (IEG); ESF, ESF-SCSS 
– Comisia de Stiinte Sociale; 
FundaŃia PanEuropa, România 
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CD, moodle:  E-Didactica pentru limba şi literatura română 
O. Costea, M.Cerkez 

CD, moodle  E-didactica limbii şi 
literaturii române 
2007 - 2010 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri, instituŃii de 
învăŃământ superior, instituŃii 
de cercetare şi publice, 
Institutul Limbii Române, 
şcoli, instituŃiile de formare 
iniŃială şi continuă a cadrelor 
didactice, reŃele profesionale,  
ONG-uri cu activitate în 
domeniul educaŃiei: SEE -  
EDUCOOP - www.see-
educoop.net/experts/data/0088
e.htm); Global Developement 
Network - www. gdn;, ESHHS 
- European Society for the 
History of Human Sciences, 
Barcelona; OIDEL - 
Organisation Internationale 
pour le Développement de la 
Liberté d' Enseignement, 
Geneva, Switzerland; ARIC - 
Association des Recherches 
Interculturelles, Paris – 
Geneva; European 
Commission, European 
Science Foundation - 
http://www.esf.org/data; World 
Bank Independent Evaluation 
Group (IEG); ESF, ESF-SCSS 
– Comisia de Stiinte Sociale; 
FundaŃia PanEuropa, România 
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CD şi web- site: EDD – KRAFTEDUCOM – L’école apprend 
des traditions manufacturières des communautés locales 
O.Costea 

CD  
web-site 
http://www.geocities.com/edd_kraf
teducom_ro/ 

Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratele Şcolare 
JudeŃene, CCD-uri, instituŃii de 
învăŃământ superior, instituŃii 
de cercetare şi publice, şcoli, 
instituŃiile de formare iniŃială şi 
continuă a cadrelor didactice, 
reŃele profesionale,  ONG-uri 
cu activitate în domeniul 
educaŃiei: SEE -  EDUCOOP - 
www.see-
educoop.net/experts/data/0088
e.htm); Global Developement 
Network - www. gdn;, ESHHS 
- European Society for the 
History of Human Sciences, 
Barcelona; OIDEL - 
Organisation Internationale 
pour le Développement de la 
Liberté d' Enseignement, 
Geneva, Switzerland; ARIC - 
Association des Recherches 
Interculturelles, Paris – 
Geneva; European 
Commission, European 
Science Foundation - 
http://www.esf.org/data; World 
Bank Independent Evaluation 
Group (IEG); ESF, ESF-SCSS 
– Comisia de Stiinte Sociale; 
FundaŃia PanEuropa, România 

Resurse online pentru Dimensiunea de gen în aria curriculară 
Limbă şi comunicare 
 L.Sarivan 

http://training.ise.ro/ Factori de decizie în domeniul 
educaŃiei, specialişti, cadre 
didactice 



 65 

Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Tipuri de activităŃi Produse/data finalizării Beneficiari 

Elaborarea unui manual de matematică pentru elevii din clasa a 
XII-a  
M. Singer , C. Voica 

 Manual pentru clasa a XII-a. M4, 
Bucureşti: Sigma 

Cadre didactice, elevi 

Elaborarea unui manual de matematică pentru elevii din clasa a 
XII-a 
M. Singer ., C. Voica 

Manual pentru clasa a XII-a. M5, 
Bucureşti: Sigma 

Cadre didactice, elevi 

Elaborarea unei didactici destinate învăŃământului la distanŃă 
M. Singer ., C. Voica 

Didactica matematizării 
problemelor puse de practică, Curs 
pentru învăŃământ la distanŃă 
Bucureşti: PIR/MEdC, ISBN: 978-
973-0-04797-4. 

Cadre didactice, studenŃi 

Elaborarea unei didactici destinate învăŃământului la distanŃă 
M. Singer, C. Voica,  

Tipologia rezolvării problemelor, 
Curs pentru învăŃământ la distanŃă 
Bucureşti: PIR/MEdC, ISBN: 978-
973-0-04798-1. 

Cadre didactice, studenŃi 

Elaborarea unui didactici pentru disciplina geografie  
O. MândruŃ 

Didactica Geografiei II MECTT – 
UMPIR, Subcomponenta 1.2. 

Cadre didactice, studenŃi 

Elaborarea unei didactici de geografie 
O. MândruŃ 

Orizontul local în predarea 
geografiei MECTT – UMPIR, 
Subcomponenta 1.2. 

Cadre didactice, studenŃi 

Elaborarea unei didactici de geografie 
O. MândruŃ 

Predarea geografiei în context 
interdisciplinar MECTT – UMPIR, 
Subcomponenta 1.2. 

Cadre didactice, studenŃi 

Elaborarea unui atlas 
O. MândruŃ 

Atlas geografic de buzunar Editura 
Corint 

Cadre didactice, studenŃi 

Elaborarea unui manual de geografie pentru liceu 
O. MândruŃ 

Europa, România, Uniunea 
Europeană – manual pentru clasa a 
XII-a Editura Corint 

Cadre didactice, studenŃi 

Elaborarea unei didactici de geografie 
O. MândruŃ 

Didactica aplicată (coordonator) 
Editura CD Press 

Cadre didactice, studenŃi 

Elaborarea unui manual de limbă franceză pentru liceu 
D. I. Nasta 

 Manual  lb. fr. Francoroute, 
manual cls. XII-a, L1Ed. Corint, 
Bucureşti 

Cadre didactice, elevi 
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Elaborarea unui manual de limbă franceză pentru liceu  
D. I. Nasta 

Manual  lb. fr. La Rose des vents, 
manual cls. XI-a, L2 Ed. Sigma, 
Bucureşti 

Cadre didactice, elevi 

Redactarea unei cărŃi privind comunicarea interculturală  în 
cadrul orei de limbă spaniolă în România (publicată) 
A.Mihăilescu  

Comunicarea intercuturală. Ora de 
spaniolă Ed. UniversităŃii din 
Bucureşti, 2007 

Cadre didactice, studenŃi, 
formatori în domeniul predării 
limbilor străine, specialişti din 
Institutul Cervantes ; profesori 
spanioli care predau elevilor 
români imigranŃi. 

Redactarea unui studiu : LecŃia ca interacŃiune comunicativă 
în limba şi literatura rămână 
 A.Mihăilescu  

LecŃia ca interacŃiune 
comunicativă, în  revista Limba şi 
literatura rămână (în curs de 
apariŃie) 

Cadre didactice, studenŃi, 
formatori în domeniul predării 
limbii române şi a limbilor  
străine 

Elaborarea unui manual (de studii postuniversitare pentru 
conversie profesională)  
L. CăpiŃă 

Predarea istoriei şi educaŃia civică 
MECTT – UMPIR, 
Subcomponenta 1.2. 

Cadre didactice, studenŃi 

Elaborarea unui manual (de studii postuniversitare pentru 
conversie profesională) 
L. CăpiŃă 

Comunicare, educaŃie non-formală 
şi istorie MECTT – UMPIR, 
Subcomponenta 1.2. 

Cadre didactice, studenŃi 

Elaborarea unei didactici pentru chimie 
G. Noveanu 

Chimie. Didactica chimiei 2 
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
Proiectul pentru ÎnvăŃământul 
Rural: Bucureşti, 2007   

Cadre didactice, studenŃi 

Elaborarea unui manual de chimie 
G. Noveanu 

Chimie. Istoria dezvoltării chimiei 
şi aplicaŃiile sale. Ministerul 
EducaŃiei şi Cercetării. Proiectul 
pentru ÎnvăŃământul Rural: 
Bucureşti, 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Participare la proiectul “Talking with and about our 
neighbours” (coord. ISE) 
L. CăpiŃă 

website 
material suport pentru profesori 
august-decembrie 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 
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Participare la proiectul “Elaborarea unui material didactic 
auxiliar privind minorităŃile naŃionale din România” (coord. 
Departamentul pentru relaŃii interetnice al Guvernului 
României şi Project on Ethnic Relations) 
L. CăpiŃă 

Materiale didactice auxiliar privind 
minorităŃile naŃionale din România 
martie, august, septembrie-
decembrie 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Participare la proiectul Agenda Europa 
L. CăpiŃă 

125000 de agende educaŃionale 
pentru elevi de liceu 
25000 de ghiduri pentru cadre 
didactice ianuarie-iulie 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Participare la proiectul IniŃiativa ONU “Alliance of 
Civilizations”  (solicitare MECT) 
L. CăpiŃă 

IntervenŃie tematică/ aprilie 2007 
Diseminare media /feb..2008 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Participare la proiectul Education for sustainable development 
in Romanian 
compulsory school. Curriculum development and school-based 
initiatives. 

mai; septembrie  2007 ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Participare la proiectul Dimensiunea de gen în educaŃie 
L. Sarivan, M. Singer 

Curs online 2007-2008 ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Participare la proiectul Prelungirea învăŃământului obligatoriu 
la 10 ani. Conditii de implementare, rezultate şi măsuri 
corective 
L. Sarivan 

Studiu privind curriculumul la 
SAM 2007-2008 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Participare la proiectul Nevoi şi priorităŃi de schimbare 
educaŃională în România – fundament al dezvoltării şi 
modernizării învăŃământului preuniversitar 
M. Singer, L. Sarivan 

Studiu publicat SNSPA 2006-2007 ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 

Participare la proiectul „Managementul administrativ şi 
financiar al şcolii într-un mediu descentralizat” 
N. Bercu 

Plan de acŃiune pentru pilotare 
Raport de monitorizare ianuarie-
septembrie 2007 

ExperŃi în educaŃie, cadre 
didactice, cercetători 
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Participare la proiectul de dotare cu calculatoare în judeŃul 
IalomiŃa (42): parteneriat Institutul de Stiinte ale Educatiei,  
FundaŃia Fordergesellschaft fur Europaische, Nurenberg, 
Germania şi Fundatia PanEuropa, Romania 
O.Costea 

Inspectoratul Şcolar al JudeŃului 
IalomiŃa, septembrie - octombrie 
2007 
Suport material pentru introducerea 
conŃinuturilor TIC în şcoală: 
dotarea cu 42 de calculatoare a 5 
şcoli generale din judeŃul IalomiŃa 

Inspectoratul Şcolar al 
JudeŃului IalomiŃa, şcoli , 
profesori, elevi 

Coordonarea Seminarului  transfrontalier : L’école apprend 
des traditions manufacturières des communautés locales ,, 
Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel et Naturel, 
Conseil de l’Europe 
O.Costea 

Seminar 1-3 septembrie 2007, 
Slobozia  
Studii şi articole (de publicat)  
Site: 
http://www.geocities.com/edd_kraf
teducom_ro/ 
Sensibilizare publică prin reŃeaua 
de şcoli şi media 
Interviuri în mass media Antena 1  

Consiliul Europei, beneficiari 
din Serbia, Bulgaria, Republica 
Moldova, Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratul Şcolar al 
JudeŃului IalomiŃa, şcoli , 
profesori, elevi 
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Coordonarea Seminarului  European: Distant worlds, closer 
lives-  Lifelong Learning Programme Grundtvig Learning 
Partnerships, European Commission 
O.Costea 

21 – 23 noiembrie 2007, Bucureşti 
Studii 
Web-site (în construcŃie) 
Link la http://www.anpcdefp.ro/ 
Schimburi culturale şi mobilitate 
Sensibilizare publică prin reŃeaua 
de şcoli şi media 
Interviuri în mass media  

Comisia Europeană, 
beneficiari din România, 
FranŃa şi Spania, Ministerul 
EducaŃiei, Cercetării şi 
Tineretului, Inspectoratul 
Şcolar al JudeŃului IalomiŃa, 
şcoli , profesori, elevi reŃele 
profesionale,  ONG-uri cu 
activitate în domeniul 
educaŃiei: SEE -  EDUCOOP - 
www.see-
educoop.net/experts/data/0088
e.htm); Global Developement 
Network - www. gdn;, ESHHS 
- European Society for the 
History of Human Sciences, 
Barcelona; OIDEL - 
Organisation Internationale 
pour le Développement de la 
Liberté d' Enseignement, 
Geneva, Switzerland; ARIC - 
Association des Recherches 
Interculturelles, Paris – 
Geneva; European 
Commission, European 
Science Foundation - 
http://www.esf.org/data; World 
Bank Independent Evaluation 
Group (IEG); ESF, ESF-SCSS 
– Comisia de Stiinte Sociale; 
FundaŃia PanEuropa, România 
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Coordonarea proiectului EDD – KRAFTEDUCOM – L’école 
apprend des traditions manufacturières des communautés 
locales ,, Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel et 
Naturel, Conseil de l’Europe 
O.Costea 

Site cu link la Consiliul Europei 
http://www.geocities.com/edd_kraf
teducom_ro/ 
Formarea a 50 de profesori şi 
decidenŃi pentru educaŃia pro-
patrimoniu şi educaŃia 
antreprenorială 
realizarea unui traseu de 12 muzee 
şcolare de memorie locală în 
judeŃul IalomiŃa 
Realizarea de brand manufacturier 
şi tradiŃional al judeŃului IalomiŃa 
Târg virtual, expoziŃii,  
Seminare, schimburi internaŃionale 
şi transfrontaliere2006 – 2007 

Consiliul Europei, beneficiari 
din Serbia, Bulgaria, Republica 
Moldova, Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
Inspectoratul Şcolar al 
JudeŃului IalomiŃa, şcoli , 
profesori, elevi, activitate în 
domeniul educaŃiei: SEE -  
EDUCOOP - www.see-
educoop.net/experts/data/0088
e.htm); Global Developement 
Network - www. gdn;, ESHHS 
- European Society for the 
History of Human Sciences, 
Barcelona; OIDEL - 
Organisation Internationale 
pour le Développement de la 
Liberté d' Enseignement, 
Geneva, Switzerland; ARIC - 
Association des Recherches 
Interculturelles, Paris – 
Geneva; European 
Commission, European 
Science Foundation - 
http://www.esf.org/data; World 
Bank Independent Evaluation 
Group (IEG); ESF, ESF-SCSS 
– Comisia de Stiinte Sociale; 
FundaŃia PanEuropa, România 
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Coordonare pentru România a proiectului TEJACO-Théâtre et 
jeux pour l’accompagnement du changement dans les 
organisations, Leonardo, European Commission. 
O.Costea, C. Bălăşoiu 

Portofoliul de bune practici 
Studii şi articole 
Comunicări 
Schimburi europene şi mobilitate la 
nivelul educaŃiei academice şi non 
formale 
Link la http://www.anpcdefp.ro/ 
Link la http://www.cnam-
paysdelaloire.fr/ 

Comisia Europeană, 
beneficiari din România, 
FranŃa şi Spania, Ministerul 
EducaŃiei, Cercetării şi 
Tineretului, Inspectoratul 
Şcolar al JudeŃului IalomiŃa, 
şcoli , profesori, elevi, reŃele 
profesionale,  ONG-uri cu 
activitate în domeniul 
educaŃiei: SEE -  EDUCOOP - 
www.see-
educoop.net/experts/data/0088
e.htm); Global Developement 
Network - www. gdn;, ESHHS 
- European Society for the 
History of Human Sciences, 
Barcelona; OIDEL - 
Organisation Internationale 
pour le Développement de la 
Liberté d' Enseignement, 
Geneva, Switzerland; ARIC - 
Association des Recherches 
Interculturelles, Paris – 
Geneva; European 
Commission, European 
Science Foundation - 
http://www.esf.org/data; World 
Bank Independent Evaluation 
Group (IEG); ESF, ESF-SCSS 
– Comisia de Stiinte Sociale; 
FundaŃia PanEuropa, România 
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Difuzarea rezultatelor proiectului european Lingua 2 VRAL 
IntervenŃii în sesiuni de formare a profesorilor de limbi 
romanice, participare la consfătuirile profesorilor de limba 
spaniolă şi limba franceză din Bucureşti. 
D.I.Nasta 

Suporturi pedagogice multimedia 
pentru intercomprehensiunea 
limbilor romanice în codul oral -
Februarie-septembrie 2007 
-Ghidul de utilizare a CD-rom-ului 
VRAL 

profesori de limbi romanice, 
cercetători 

Finalizarea proiectului EWHUM-Comenius 3: EducaŃia 
umanistă în lume 
Interpretarea chestionarului Nevoile de lectură ale 
tinerilor(chestionar aplicat în România, Cehia, Suedia, FranŃa, 
Italia)-ian 2007 
D.I.Nasta 

Comunicare la Salonul lecturii 
pentru tineret La Rochelle -martie 
2007 
Baza de date Nevoile de lectură ale 
tinerilorîn reŃeaua EWHUM 

Univ. Bucureşti, Inspectoratul 
Şcolar al Jud. NeamŃ, 
Inspectoratul Şcolar al Jud. 
Bacău, profesori de limbă 
italiană din Mun. Bucureşti, 
experŃi în educaŃie.  

Participare în proiectul SEDEC 
(Science Education for the Development of European 
Citizenship) , un proiect internaŃional, Comenius 2.1. 
L. Catană 

Bază de date (cu răspunsurile la 
chestionarul destinat elevilor de 
clasa a IV-a şi a VIII-a) pentru 
România 
Înterpretarea desenelor elevilor 
(180 de desene) 
Şite 
(http://medialab.sissa.it/sedec/surve
y/ 

Profesorii de matematică şi 
ştiinŃe care predau în gimnaziu 
Partenerii din SOCRATES 
PROGRAMME: 226699-CP-
1-IT- COMENIUS-C21: 
1. Universitatea Ostrava, 

Republica Cehă 
2. Institut Universitair de 

Formation des Maitres de 
Lorraine, FranŃa 

3. Muzeul NaŃional de ŞtiinŃă 
şi Tehnologie "Leonardo 
Da Vinci" , Italia 

4. Şcoala Superioara de 
Studii avansate, Italia 

5. FundaŃia "Kids Live! ", 
Olanda 

 Observatorul Astronomic, 
Olszynskie, Polonia 
 Centru de Formare a 
Profesorilor " Rui Gracio-
Lagos", Portugalia 
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Publicare carte de specialitate 
P. Botnariuc, A. GavriliŃă, A. Muscă 

„Manualul GIRC. Căi spre o 
consiliere de calitate” (în limbile 
română, italiană, spaniolă, 
engleză), Afir, Bucureşti 
300 exemplare 
Septembrie 2007 

1000 de practicieni din 
Centrele de AsistenŃă 
Psihopedagogică şi 
profesori care predau aria 
curriculară Consiliere şi 
orientare în învăŃământul 
preuniversitar 
Consilieri din universităŃi 
Casele Corpului Didactic 
Biblioteci publice 

Publicare lucrare de specialitate 
P. Botnariuc, M. LaRoche, A. Muscă, L. Tăsica, S. łibu 

„Career counselling. Compendium 
of methods and techniques”, Afir, 
Bucureşti 
300 de exemplare 
Decembrie 2007 

62 centre Euroguidance 

Publicare lucrare de specialitate  
L. Tăsica 

«Consilierea şi recuperarea 
devianŃilor»,  Editura Premier, 
Ploieşti  
300 de exemplare 
În curs de publicare 

200 de profesori, cercetători, 
experŃi în domeniu 

Participarea la activităŃile proiectului „Nu violenŃei în familie!” 
în cadrul Programului Anual Parteneriat cu Societatea Civilă, 
promotor Comitetul NaŃional Român pentru Drepturile 
Copilului 
L. Tăsica 

Ghid al prevenirii violenŃei în 
familie, Comitetul NaŃional pentru 
Dreptuirile Copişului, Bucureşti. 
Decembrie 2007 

200 de profesori, părinŃi, 
consilieri şcolari 

Publicare lucrare de specialitate 
L. Tăsica 

Portofoliu de Evaluare 
(ProVoTrain) – manual de aplicare, 
Editura Afir, Bucureşti 
300 exemplare 
În curs de publicare 

500 de profesori, directori, 
cercetători, experŃi în domeniu, 
maiştri instructori, angajatori 

Dezvoltarea platformei online de formare continuă – Centrul 
de ÎnvăŃare Online - Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei 
M. Balica, C. Fartuşnic, I. Horga, C. Olaru 

Platforma http://training.ise.ro 400 de inspectori şcolari şi 
cadre didactice din 
învăŃământul preuniversitar 
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Dezvoltarea unui set de module de formare online Dimensiunii 
de gen în educaŃie, corespunzătoare diferitelor ari curriculare 
M. Balica, C. Fartuşnic, I. Horga 

Decembrie 2007 – set de module 
accesibile la rubrica resurse pe 
platforma: http://training.ise.ro 

400 de inspectori şcolari şi 
cadre didactice din 
învăŃământul preuniversitar 

Participare la proiectul „Elearning Romania” 
Site de comunicare şi de publicaŃii în domeniul eLearning 
S. Velea  

Articole de prezentare a sitului de 
educaŃie pentru cetăŃenie 
democratică elaborat de ISE 
(www.civica-online.ro) şi de 
prezentare a programului 
eTwinning 
ianuarie/decembrie 2007 

cadre didactice, formatori, 
specialişti în educaŃie  

Elaborarea unei programe pentru disciplina opŃională 
„EducaŃia pentru viaŃa de familie”, cu sprijinul UNICEF 
România  
M. Ionescu, S. Velea 

Programa pentru disciplina 
opŃională „EducaŃia pentru viaŃa de 
familie”, pentru liceu (ianuarie-mai 
2007) 

Cadre didactice şi elevi din 
învăŃământul preuniversitar, 
MECTT, UNICEF 

Participare la proiectul Planul Jena în actualitate, proiect de 
promovare a programului de educaŃie alternativă Planul Jena 
M. Cuciureanu 

Caietul educatoarei Planul Jena – 
document final (ISE, 2007) 

Cadre didactice din 
învăŃământul preşcolar care 
aplică principiile Planului Jena 

Proiect de realizare a Revistei ISE „EducaŃie” – revistă de 
popularizare a conŃinuturilor cercetărilor  (crearea portofoliului 
revistei, culegere de articole) 

august-decembrie 2007 Cadre didactice, părinŃi, elevi, 
experŃi în educaŃie 

ConsultanŃă de specialitate pentru elaborarea Standardelor de 
învăŃare şi dezvoltare timpurie a copilului de la 5 la 7 ani –  
Ministerul EducaŃiei şi Tineretului din Republica Moldova cu 
sprijinul ReprezentanŃei UNICEF Republica Moldova 
M. Ionescu  

Document de lucru: Standarde de 
învăŃare şi dezvoltare timpurie a 
copilului de la 5 la 7 ani  
Chisinau, martie - iunie 2007 

MET din Republica Moldova, 
UNICEF 

ConsultanŃă de specialitate pentru elaborarea Standardelor 
profesionale pentru cadrele didactice de educaŃie timpurie– 
expert internaŃional pentru Ministerul EducaŃiei şi Tineretului 
din Republica Moldova cu sprijinul ReprezentanŃei UNICEF 
Republica Moldova 
M. Ionescu 

Document de lucru Standarde 
profesionale pentru cadrele 
didactice de educaŃie timpurie 
 Chisinau, martie - iunie 2007 

MET din Republica Moldova, 
UNICEF 

ConsultanŃă de specialitate pentru elaborarea Ghidului pentru 
cadrele didactice din educaŃia timpurie din Republica 
Moldova, ReprezentanŃa UNICEF din Republica Moldova 
M. Ionescu 

Ghid pentru cadrele didactice din 
educaŃia timpurie  
Chişinău, martie-mai 2007 

MET din Republica Moldova, 
UNICEF 
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Crearea centrului de coordonare a programului Etwinning în 
România 
S. Velea, C. Bălăşoiu 

Platforma de cooperare între şcoli 
din România şi din UE, consultanŃă 
pentru şcolile din România 
participante la program 
Iunie-decembrie 2007 

InstituŃiile de învăŃământ 
preuniversitar, cadrele 
didactice şi elevii 
(la 30 dec. 2007, aprox. 1100 
de şcoli înscrise şi 400 de 
proiecte în derulare) 

Participare la proiectul „Take Part Too”: formare pentru 
profesori, ghidul profesorului şi ghidul elevilor, materiale 
pentru documentare (centrul virtual de informare, disponibil 
online, www.takeparttoo.org) 
M. Ionescu, S. Velea 

Platforma de cooperare online 
pentru elevi de liceu în domeniul 
educaŃiei pentru cetăŃenie 
democratică, centrul virtual de 
informare (www.takeparttoo.org) 
ianuarie-martie 2007 

Elevi şi cadre didactice din 
învăŃământul preuniversitar din 
România, Marea Britanie, 
Danemarca. 

 


