Potrivit misiunii sale, DPPD dezvolta - prin programele sale de formare iniŃială,
aprofundată şi continuă - competenŃele profesionale ale cadrelor didactice din
învăŃământul preuniversitar la niveluri de calitate impuse de cerinŃele Comisiei
Europene, în condiŃiile afirmării paradigmei curriculumului, competenŃe care
urmează să fie confirmate şi valorificate de-a lungul întregii cariere didactice.
Perspectiva DPPD este flexibilă pedagogic şi social in privinta proiectarii
curriculare a activităŃii de formare iniŃială şi continuă, la standardele de
exigenŃă calitativă specifice societăŃii bazate pe cunoaştere şi informaŃie.
DPPD îşi propune să devină principalul factor de formare şi dezvoltare in cariera
didactică pentru studenŃii si absolvenŃii UniversităŃii Spiru Haret, propunând un
profil pedagogic deschis, eficient, competent, creator.
În sensul traditional academic, cadrele didactice ale DPPD sunt angajate în cele
două planuri complementare ale activităŃii de cercetare stiintifica:
•

•

planul autoperfecŃionării profesionale – cel mai dezvoltat - care implică
acŃiuni permanente de documentare, investigaŃie şi inovaŃie ştiinŃifică,
rezultatele fiind concretizate în plan didactic prin calitatea cursurilor,
seminariilor, lucrărilor practice, precum şi a lucrărilor de specialitate
publicate.
planul
proiectelor
de
cercetare
propuse
de
către
membrii
Departamentului, integrate strategiei de cercetare ştiinŃifică proiectată la
nivelul instituŃiei.

Strategia de cercetare stiintifica a DPPD pe termen lung (perioada 20082013) este centrată pe problematica profesionalizării carierei didactice în acord
cu exigenŃele spaŃiului educativ national si european.

Cadrul conceptual asimilat de comunitatea academică din domeniul
ştiinŃelor educaŃiei stipuleaza atat asigurarea continuităŃii, cât şi necesitatea
adaptării şi înnoirii în domeniul competenŃelor didactice.
Dezvoltarea programelor de formare pentru cariera didactică valorifică o
serie de tendinŃe prospective in domeniul educaŃional.

stabilirea şi validarea unui corp unitar, coerent, sistematic de cunoştinŃe
teoretice din domeniul ştiinŃelor educaŃiei, relevante pentru activitatea
profesională a viitoarelor cadre didactice;
stabilirea şi validarea unui cadru teoretic, construit pe repere istorice, al
domeniului formării cadrelor didactice
stabilirea şi validarea unor principii metodologice de formare a resurselor
umane din sistemul de învăŃământ, cu deschidere către identificarea unor
modalităŃi de diversificare a parcursurilor de formare
precizarea legăturilor dintre teoria educaŃiei şi practica didactică
identificarea şi conceptualizarea inovaŃiilor practice din domeniul educaŃiei
Creşterea calităŃii programelor de formare a cadrelor didactice în perspectiva
eficientizării sistemului este stabilită conform recomandărilor formulate de către
Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului si de către instituŃiile Uniunii
Europene.

este oprimizarea si inovarea programelor de formare în cariera didactică în
vederea profesionalizării acestei cariere, în acord cu evoluŃiile teoretice recente
în domeniu şi cu exigenŃele calităŃii.

Dezvoltarea cercetării fundamentale si aplicative în domeniul ştiinŃelor
educaŃiei
Dezvoltarea (optimizarea, inovarea) programelor de formare iniŃială şi
continuă pentru cariera didactică în acord cu provocările contemporane şi
standardele de calitate academică
Crearea de noi oportunităŃi de formare din perspectiva educaŃiei permanente
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Dezvoltarea domeniului ştiinŃelor educaŃiei prin cristalizarea unui corp de
cunoştinŃe specifice precum şi prin integrarea şi asimilarea inovaŃiilor în
practica didactică.
Aprofundarea/diferenŃierea
interes a DPPD.

unor conŃinuturi din domenii specifice ariei de

Dezvoltarea cercetarii in domeniul educatiei permanente
didactica.

pentru cariera

Identificarea noilor nevoi de formare de competente pentru cariera didactica.
Dezvoltarea competenŃelor de cercetare a formatorilor din cadrul DPPD.
Formarea competentelor de cercetare ale cursantilor prin implicarea in
echipe de cercetare alaturi de formatori.
Evaluarea periodică a impactului programelor de formare, prin opiniile şi
cerinŃele exprimate de beneficiari la nivel individual, grupal şi
organizaŃional.
Implementarea unor strategii adecvate de formare a mentorului de practică
pedagogică şi a mentorului de inserŃie.

ActivităŃi individuale de cercetare şi documentare
Activitati in echipe de cercetare cu caracter interdisciplinar
AcŃiuni de implicare a studenŃilor in cercetarea ştiinŃifică
Participarea la schimburi de bune practici privind cercetarea
PrezenŃa în grupurile de lucru la nivel naŃional şi regional, centrate pe
implementarea schimbărilor în sistemul de învăŃământ românesc
PrezenŃa în comisii de specialitate
Dezvoltarea de activităŃi în cadrul comunităŃii profesionale pentru validarea
teoretică a rezultatelor cercetărilor
Dezvolatarea parteneriatelor cu alte instituŃii responsabile cu formarea
continuă a practicienilor educaŃiei (alte DPPD-uri, institute de cercetare,
ONG-uri etc) in scopul propunerii unui cadru general teoretico-metodologic
pentru formarea cadrelor didactice
Dezvoltarea de proiecte experimentale în şcoli-pilot, prin activităŃile
metodice şi de practică pedagogică
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Participarea activă la proiectarea şi implementarea schimbărilor în sistemul
de învăŃământ românesc, pe componenta de formare iniŃială şi continuă a
cadrelor didactice.

în mod direct, prin comunicare nemijlocită cu factorii de decizie, practicienii
din sistemul de învăŃământ, cercetători şi lideri de opinie,
indirect, prin publicaŃii în presa de specialitate, acŃiuni de formare şi
diseminare, producerea unor materiale pedagogice.
AcŃiunile de valorificare a rezultatelor cercetării vizează:
participarea la conferinŃe, seminarii, sesiuni de comunicări ştiinŃifice
naŃionale şi internaŃionale
participarea individuală şi instituŃională în proiecte naŃionale şi internaŃionale
de cercetare
publicarea rezultatelor cercetărilor şi studiilor efectuate în reviste şi
monografii de specialitate
asimilarea/ instituŃionalizarea unor standarde teoretico-metodologice ale
formării cadrelor didactice prin schimburi formale şi informale de practici şi
informaŃii
prezentarea rezultatelor cercetărilor în cadrul programelor de formare iniŃială
şi continuă a cadrelor didactice– cursuri, seminarii, activităŃi practice,
perfecŃionări etc.
participarea la elaborarea unor documente de politică a educaŃiei şi la
realizarea de diverse produse curriculare, conform politicilor europene în
domeniul formării cadrelor didactice

Evaluarea şi valorificarea resurselor interne pentru cercetare (resurse
umane!)
Atragerea de fonduri pentru cercetare prin proiecte cu finanŃare interenă
(CNCSIS, buget local) si externă
Realizarea de programe de mobilitate externă pentru cadrele didactice.
IniŃierea unui laborator de cercetare în domeniul educaŃiei – cu caracter
interdisciplinar
Derularea de evenimente cu caracter ştiinŃific
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