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Potrivit misiunii sale, Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic (D.P.P.D.) dezvoltă, prin programele sale de formare iniţială şi
continuă, competenţele profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar la niveluri de calitate impuse de cerinţele Comisiei Europene.
Perspectiva D.P.P.D. este flexibilă pedagogic şi social în privinţa
proiectării curriculare a activităţii de formare iniţială şi continuă, la standardele
de exigenţă calitativă specifice societăţii informaționale și a cunoasterii.
Concomitent cu activitatea academică, D.P.P.D. urmăreşte realizarea
cercetării ştiinţifice, care creşte atractivitatea cursurilor şi seminariilor,
contribuie la dezvoltarea cunoaşterii, antrenează abilităţile practice şi
examinează aplicabilitatea teoriei.
Astfel, tematica de cercetare a D.P.P.D. va fi orientată spre domenii de
vârf pe plan mondial, vizând aplicabilitate imediată şi posibilitate de instruire a
studenţilor pentru asigurarea calităţii şi rezultatelor competitive. Iar strategia de
cercetare ştiinţifică a D.P.P.D. pe termen lung (perioada 2014-2020) va fi
centrată pe problematica profesionalizării carierei didactice în acord cu
exigenţele spaţiului educativ national si european.
Totodată, în cadrul D.P.P.D. se vor realiza activităţi complementare
cercetării ştiinţifice:
− autoperfecţionarea profesională, care implică acţiuni permanente de
documentare, investigaţie şi inovaţie ştiinţifică, rezultatele fiind
concretizate în plan didactic prin calitatea cursurilor, seminariilor,
lucrărilor practice, precum şi a lucrărilor de specialitate publicate.
− proiecte de cercetare propuse de către membrii Departamentului, integrate
strategiei de cercetare ştiinţifică proiectată la nivelul instituţiei.
În acest context, D.P.P.D. îşi propune să devină principalul factor de
formare şi dezvoltare în cariera didactică pentru studenţii şi absolvenţii
Universităţii Spiru Haret, propunând un profil pedagogic deschis, eficient,
competent, creator.
1. Cadrul de cercetare
Cadrul conceptual asimilat de comunitatea academică din domeniul
ştiinţelor educaţiei stipulează atât asigurarea continuităţii cât şi necesitatea
adaptarii şi înnoirii în domeniul competenţelor didactice. În aceste condiţii,

D.P.P.D. a determinat o strategie privind cercetarea ştiinţifică, care propune
dezvoltarea programelor de formare pentru cariera didactică prin care să fie
valorificate o serie de tendinţe prospective în domeniul educaţional. Astfel, au
fost stabilite principalele oportunităţi şi direcţii de cercetare, indentificate în
cadrul următoarelor arii de interes profesional:
- stabilirea şi validarea unui cadru teoretic, construit pe repere istorice, cât şi a
abilităţilor/deprinderilor practice din domeniul ştiinţelor educaţiei, relevante
pentru formarea cadrelor didactice;
- stabilirea şi validarea unor principii metodologice de formare a resurselor
umane din sistemul de învăţământ, cu deschidere către identificarea unor
modalităţi de diversificare a parcursurilor de formare;
- precizarea legăturilor dintre teoria educaţiei şi practica didactică;
- identificarea, conceptualizarea, elaborarea şi prezentarea inovaţiilor din
domeniul educaţiei.
Creşterea calităţii programelor de formare a cadrelor didactice în
perspectiva eficientizării sistemului trebuie să respecte recomandările formulate
de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi de către instituţiile Uniunii Europene.
2. Scopul fundamental al cercetării ştiinţifice în cadrul D.P.P.D. îl reprezintă
oprimizarea şi inovarea programelor de formare în cariera didactică în vederea
profesionalizării acestei cariere, în acord cu evoluţiile teoretice recente în
domeniu, exigenţele calităţii, perspectivele, cerinţele şi oportunităţile de pe piaţa
muncii.
3. Direcţii de cercetare (obiective generale)
1. Dezvoltarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul ştiinţelor
educaţiei.
2. Dezvoltarea (optimizarea, inovarea) programelor de formare iniţială şi
continuă pentru cariera didactică în acord cu provocările contemporane
şi standardele de calitate academică.
3. Abordarea problemelor științifice și de cercetare la nivel european.
4. Valorificarea în predare a cercetărilor ştiinţifice realizate în
universitate.
5. Crearea de noi oportunităţi de formare din perspectiva educaţiei
permanente.
4. Obiectivele specifice:
- Dezvoltarea cercetării în domeniie de interes al D.P.P.D.
- Identificarea şi iniţierea de colaborări în Spaţiul European al Cercetării.
- Identificarea noilor nevoi de formare de competente pentru cariera
didactică.

- Dezvoltarea conţinuturilor din domeniului ştiinţelor educaţiei, a cercetării
în domeniul educaţiei permanente pentru cariera didactică
- Asimilarea inovaţiilor în practica didactică.
- Dezvoltarea performanţelor în cercetare.
- Evaluarea periodică a impactului programelor de formare, prin opiniile şi
cerinţele exprimate de beneficiari la nivel individual, grupal şi
organizaţional.
- Valorificarea în predare a cercetărilor ştiinţifice realizate în universitate.
- Prezentarea rezultatelor cercetării în cadrul unor conferin
țe naționale și
internaționale de impact.
- Implementarea unor strategii adecvate de formare a mentorului de
practică pedagogică şi a mentorului de inserţie.
- Antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică.
- Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor cercetării.
5. Activităţi de cercetare
Activităţile concrete prin care D.P.P.D. îşi propune realizarea misiunii
sale şi a obiectivelor de cercetare constau în:
1. Activităţi individuale de cercetare şi documentare.
2. Activităţi în echipe de cercetare cu caracter interdisciplinar.
3. Acţiuni de implicare a studenţilor în cercetarea ştiinţifică.
4. Participarea la schimburi de bune practici privind cercetarea.
5. Prezenţa în grupurile de lucru la nivel naţional şi regional, centrate pe
implementarea schimbărilor în sistemul de învăţământ românesc.
6. Prezenţa în comisii de specialitate.
7. Dezvoltarea de activităţi în cadrul comunităţii profesionale pentru
validarea teoretică a rezultatelor cercetărilor.
8. Dezvoltarea parteneriatelor cu alte instituţii responsabile cu formarea
continuă a practicienilor educaţiei (D.P.P.D.-uri, institute de cercetare,
ONG-uri etc.) în scopul propunerii unui cadru general teoreticometodologic pentru formarea cadrelor didactice.
9. Dezvoltarea de proiecte experimentale în şcoli-pilot, prin activităţile
metodice şi de practică pedagogică.
10.Participarea activă la proiectarea şi implementarea schimbărilor în
sistemul de învăţământ românesc, pe componenta de formare iniţială şi
continuă a cadrelor didactice.
6. Modalităţi de valorificare a cercetării ştiinţifice
Rezultatele cercetărilor realizate vor fi valorificate:
 în mod direct, prin comunicare nemijlocită cu factorii de decizie,
practicienii din sistemul de învăţământ, cercetători şi lideri de
opinie,

 indirect, prin publicaţii în presa de specialitate, acţiuni de formare şi
diseminare, producerea unor materiale pedagogice.
În consecinţă, acţiunile de valorificare a rezultatelor cercetării vor viza:
− participarea la conferinţe, seminarii, sesiuni de comunicări
ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
− participarea individuală şi instituţională în proiecte naţionale şi
internaţionale de cercetare;
− publicarea rezultatelor cercetărilor şi studiilor efectuate în reviste şi
monografii de specialitate;
− asimilarea/
instituţionalizarea
unor
standarde
teoreticometodologice ale formării cadrelor didactice prin schimburi formale
şi informale de practici şi informaţii;
− prezentarea rezultatelor cercetărilor în cadrul programelor de
formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice – cursuri, seminarii,
workshop-uri, activităţi practice, perfecţionări etc.;
− participarea la elaborarea unor documente de politică a educaţiei şi
la realizarea de diverse produse curriculare, conform politicilor
europene în domeniul formării cadrelor didactice.
Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor cercetării va avea următoarele
componente:
− implementarea sistemului electronic de monitorizare a activităţii de
cercetare şi a publicaţiilor;
− evaluarea veniturilor din cercetare;
− evaluarea performanţelor în cercetare.
7. Principalele ţinte strategice pe termen scurt şi mediu
− Evaluarea şi valorificarea resurselor interne pentru cercetare (resurse
umane).
− Atragerea de fonduri pentru cercetare prin proiecte cu finanţare internă şi
externă.
− Derularea de evenimente cu caracter ştiinţific.

