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Planul de cercetare pentru 2012
Departamenul pentru Pregătirea Personalului Didactic îşi propune, în anul 2012,
să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică pe următoarele direcţii, în conformitate cu
Strategia de cercetare ştiinţifică a DPPD 2007 – 2013 şi Strategia de cercetare de
excelenţă a Universităţii Spiru Haret 2007 - 2013 :
1. Dezvoltarea cercetării fundamentale şi aplicative in domeniul ştiinţelor educaţiei.
2. Dezvoltarea (optimizarea, inovarea) programelor de formare iniţială şi continuă pentru cariera
didactică în acord cu provocările contemporane şi cu standardele de calitate academică.
3. Crearea de noi oportunităţi de formare din perspectiva educaţiei permanente.
I . Teme colective de cercetare fundamentală
Teme care
continuă (C )
sau teme care
sunt noi ( N )

Tema de cercetare

1. Universitatea –
geneză, evoluţie,
actualitate şi
perspectivă

Responsabilul temei şi
numărul
colaboratorilor

Lect.univ. Nadia Florea,
1 conferențiar, 1 lector

C

Perioada de
realizare

Obiectivul ţintă

Mod
propus de
valorificare

2009 - 2012

Determinarea
corecta a misiunii,
funcţiilor,
organizării şi
dinamicii interne a
universităţii.

Lucrare de
sinteză,
studii,
comunicări
ştiinţifice.

Titlul
proiectului
/contract

1. Noul model
de formare
pentru cariera
didactica.

Tipul
proiectului
/contract

Perioada
de
realizare

N

20122013

Valoare
pe 2012

-

III. Teme individuale de cercetare
Nume şi prenume

Anemari Simona
Teodorescu

Titlul temei
individuale

Teoria educaţiei
fizice şi sportive

Titular (T)
sau
Partener (P)

II . Teme colective de cercetare aplicată

T

Beneficiarul

Plan intern
USH

Responsabilul
temei şi numărul
colaboratorilor

Conf.univ.dr.
Gabriela
Cătălina
Cristea,
4 colaboratori

Mod de valorificare
până la sf. anului

6 articole și studii
publicate în reviste
de specialitate

Dacă face
parte
dintr-o
temă
colectivă

Obiectivul temei

Mod propus de
valorificare

II.1.

Identificarea elementelor
teoretice și practice specifice
educației fizice și sportive,
utile studenților care se
pregătesc pentru o cariera
didactică în domeniu.

Publicarea lucrării
Teoria educaţiei fizice
şi sportive la Editura
Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti
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Anemari Simona
Teodorescu

Gabriela Cristea

Testarea
aptitudinilor
funcţionale şi a
aptitudinilor motrice
specifice G.R., la
sportivi cu vârste
între 6-11 ani

Reforma
învățământului, între
proiectare și
realizare

Analiza specificului testării
aptitudinilor funcţionale şi a
aptitudinilor motrice specifice
G.R., la sportivi cu vârste între
6-11 ani

II.1.

Studiul documentelor istorice
de reformă a învățământului
românesc în perioada 18641944

I.1.

Articol

2 capitole de carte:
Reforma
invatamantuluiin
Romania1864-194;
Reforma sistemului de
învăţământ în România
în perioada ministrului
dr.Constantin
Angelescu (1918-1938)
2 Articole pentru
conferințe
internaționale

Gabriela Cristea

Gabriela Cristea

Adela Mihaela
Țăranu

Adela Mihaela
Țăranu

Managementul clasei
ca paradigmă
științifică
Dimensiuni teoretice
si practice de
psihologia educatiei
Curriculum pentru
educația timpurie și
învățământul primaranaliza programelor
și a manualelor
alternative

Managementul
carierei pentru
ocupațiile din
domeniul geografiei
turismului

Adela Mihaela
Țăranu

Analiza școlii
românești din
perspectiva adaptării
la provocările
viitoare

Nadia Florea

Digital Literacy for
Effective
Communication in
the New Academic

Argumentarea științifică a
paradigmei manageriale în
educație

II.1.

Articol

II.1.

Identificarea aspectelor
psihologice legate de
dezvoltarea unei relatii
educationale durabile

-

Stabilirea cadrului de referinţă
al curriculumului naţional
pentru învăţământul
preuniversitar (educația
timpurile și învățământul
primar).

Publicarea studiului în
cadrul lucrării Analiza
Programelor şi a
Manualelor Şcolare
Alternative, EDP,
Bucureşti

II.1.

Studiu de cercetare centrat pe
dezvoltarea competentelor
transferabile şi a celor de
specialitate în acord cu
tendinţele şi nevoile pieţei
muncii şi a anchetelor sociale
centrate pe privind nivelul
nivelul de pregătire şi interesul
formării în domeniul geografia
turismului, pe baza cărora se
întocmesc metodologiile şi
documentele suport folosite în
procesul formării studenţilor
din grupul tintă în cadrul
proiectului POSDRU
GeoTurimPractic.

Publicarea ghidului
Paşi pentru o carieră
de succes,

II.1.

Dezvoltarea unor strategii
instituționale care să răspundă
provocărilor viitorului, așa
cum sunt ele percepute de
cadrele didactice.

I.1.

Transferarea rezultatelor
cercetării fundamentale în
măsuri concrete de ameliorare
a învăţământului universitar

2

3 Articole

Publicarea articolului
The potential of the
school for the future.
Analysis of the
Romanian school and
institutional
development strategies
într-o revista cotata A+
Capitol în lucrarea
Social Media and the
New Academic
Environment:

Nadia Florea

Environment: The
Educational Blogs
Strategii didactice
interactive în
vederea dezvoltării
gândirii critice a
elevilor

II.1.

Dezvoltarea gîndirii critice la
elevii de gimnaziu.

I.1.

Transferarea rezultatelor
cercetării fundamentale în
măsuri concrete de ameliorare
a învăţământului universitar

Identificarea elementelor de
specificitate în consilierea
persoanelor cu dizabilități pe
baza unei serii de studii de
caz.

Iulia Gonța

O nouă metodologie
educațională pentru
societatea
cunoașterii și a
informatizării

Nicoleta Pârvu

Consilierea carierei
persoanelor cu
dizabilități

II.1.

Dumitru Danciu

Contribuţii teoretice
şi metodologice la
întemeierea
sociologiei
româneşti în
perioada interbelică

-

Conferinţa Naţională
închinată Zilei
Internaţionale a Autismului
Trăiesc în lumea ta
Conferinţa DPPD Educaţia în societatea
cunoaşterii şi informatizării
http://educonf.spiruharet.ro/
Conferinţa de spiritualitate
şi cultură tibetană
Valori perene în educaţie
Conferinţa aniversară Spiru
Haret – om de învăţământ
Noi orizonturi în ştiinţele
socio-umane

Articol

Teza de doctorat

IV. Manifestări ştiinţifice organizate de DPPD
Titlul manifestării

Pedagogical
Challenges
Comunicare ca invitat
în cadrul unei reuniuni
la
Școala Gimnazială nr.
56, București
Prezentarea studiului
Development of an
education methodology
in the society of
knowledge and
computerisation în
cadrul unei conferințe.
+ 1 artticol

Data
manifestării

Locul
desfăşurării

1.04 3.04.2012

Bucureşti

Numele şi
prenumele
responsabilului
DPPD

Solicitări
aproximative

Caracterul
manifestării

Dr. Mihaela
Ţăranu

50

Naţională

Bucureşti
9.06. 2012

30
Bucureşti

Dr. Iulia Gonţa

28.07.2012
Bucureşti
10.12. 2012

Dr. Nadia
Florea
Dr. Cătălina
Cristea

Naţională, cu
participare
Internaţională
Naţională

30
Naţională
50

V. Manifestări ştiinţifice la care unele cadre didactice îşi propun să participe (cu sau
fără comunicare)
Instituţia
organizatoare

Titlul
manifestării

Universitatea
Pitesti

5thInternation
al Conference
Edu WorldEducation
Facing
Contemporany
World Issues
15th

Asociația

Data
manifestării

Locul
desfăşurării

Numele şi
prenumele
participantului

Participare
CU sau
FĂRĂ
comunicare

Titlul
comunicării

Gabriela
Cristea
Comunicare

Pitești

29-30 iunie

București

3

Gabriela

Comunicare

Psychologia al
Pedagogy
paradigm

Phases of the

Balcanică de
pedagogie și
educație

Academia de
Studii
Economice din
Bucureşti

Universitatea
Nicolae
Titulescu

Universitatea
Spiru Haret

Universitatea
Spiru Haret

CJRAE Buzău

International
Conference
Educational
Reformin
the21th
century in
Balkan
Countries
Sesiune
internațională
de comunicări
științifice cu
tema Costurile
sociale ale
educaţiei vs.
costurile
ignoranţei
Conferinţei
Ştiinţifice
Internaţionale
„Challenges of
the
Knowledge
Society”
Conferinţă
ştiinţifică cu
participare
internaţională
„Educaţia în
societatea
cunoaşterii şi
informatizării"
Sesiunea
anuală de
comunicări
ştiinţifice,
Bucureşti,
Universitatea
Spiru Haret –
FEFS
Simpozionul
Național:
„Consilierea
școlară prezent și
perspective”,
ediția a IV-a

2012

18 mai 2012

11 mai 2012

9 iunie 2012

2012

09.06.2012

Cristea

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

București

Buzău

Education
Reform from A
historical
perspective in
Romania
(1864-1944)

Iulia Gonţa

Iulia Gonţa

Iulia Gonţa

Teodorescu
Anemari
Simona

Nicoleta Pârvu

Comunicare

Rolul educaţiei
permanente
pentru om şi
societate

Comunicare

Development
of an education
methodology in
the society of
knowledge and
computerisation

Comunicare

Metodologia
educaţiei în
societaea
cunoaşterii

Comunicare

Testarea
aptitudinilor
funcţionale şi a
aptitudinilor
motrice
specifice G.R.,
la sportivi cu
vârste între 611 ani

Comunicare

Consilierea
carierei
persoanelor cu
dizabilități

VI. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor
A. Organizarea cercurilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi, în parteneriat cu
Facultatea de Sociologie-Psihologie
Denumirea cercului
Cercul PsiSmart

Coordonator DPPD
Lect.univ.dr. Mihaela Ţăranu

Programarea şedinţelor
Lunar

Data:
15.01.2012
Director DPPD,
Conf. univ. dr. Teodorescu Simona

4

