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Planul de cercetare pentru 2014
Departamenul pentru Pregătirea Personalului Didactic îşi propune, în anul 2014,
să continue direcţiile de cercetare ştiinţifică din anii anteriori:
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 1
Tema de
cercetare

Teme care continuă (C )
sau teme care sunt noi ( N )

Responsabilul
temei şi numărul
colaboratorilor

Perioada de
realizare

Obiectivul
ţintă

Mod propus de
valorificare

Titlul
proiectului
/contract

1. Reprezentarea
socială legată de
statutul cadrelor
didactice din
învăţământul
preuniversitar
românesc
2. Inovații în
didactica ariilor
curriculare

Tipul
proiectului
/contract

Perioada de
realizare

Valoare
pe 2014

Titular (T)
sau
Partener (P)

II . Teme colective de cercetare aplicată 2
Beneficiarul
(Finanţator
ul)

Responsabilul temei
şi numărul
colabora
torilor

N

20142017

În acest
moment nu
putem
preciza
valoarea

P

Plan
intern

Lect.univ.dr.
Iulia Gonța, 2
colaboratori

N

20142017

În acest
moment nu
putem
preciza
valoarea

P

Plan
intern

Conf.univ.dr.
Gabriela
Cătălina Cristea,
5 colaboratori
(didacticieni)

Mod de
valorificare
până la sf.
anului

1 articol
publicat
într-o
revistă de
specialitate
indexată
BDI
1 studiu
de
diagnoză

Temele de cercetare colectivă fundamentală trebuie să reflecte direcţiile strategice ale cercetării ştiinţifice ale facultăţii, aşa cum sunt
detaliate în Strategia fiecărei facultăţi. Aceste teme pot reprezenta, inclusiv, baza de realizare de noi cursuri universitare ori de îmbunătăţire a
celor existente.
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Temele de cercetare colectivă aplicativă trebuie să reflecte activitatea de cercetare în cadrul proiectelor/contractelor aflate în derulare sau
care vor fi depuse spre finanţare în anul 2014.
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III. Teme individuale de cercetare 3
Nume şi prenume

Titlul temei
individuale

Gabriela Cătălina
Cristea

Coordonatele
metodologice ale
managementului
pedagogic

Gabriela Cătălina
Cristea

Reforma
invatamantului,tip
superior de schimbare
pedagogică

Simona Teodorescu

Aria curriculară
educație fizică și
sportivă – conexiuni
cu activitățile
extrașcolare de
petrecere a timpului
liber

Simona Teodorescu

Educația fizică și
dezvoltarea
psihomotrică a
școlarilor

Iulia Gonţa

Analiza comparativă a
strategiilor de
predare-învăţareevaluare în procesul
didactic

Dumitru Danciu

Contribuţii teoretice şi
metodologice la
întemeierea
sociologiei româneşti
în perioada interbelică
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Dacă face parte
dintr-o temă
colectivă I sau II
(ex. punctul II.1,
punctul III.2, ….)

Obiectivul temei

Mod propus de
valorificare
la nivelul cursului de
Managementul clasei
de elevi; la nivelul
abordarilor
intradisciplinare in
cadrul Pedagogiei
generale; 1 studiu
La nivelul cursului
de Pedagogie
generala
La nivelul cercului
stiintific studentesc
„Reforma educatieiactualitate sau
istorie?
1 articol

II.2.

Dezvoltarea unei
metodologii a
managementului
pedagogic

II.1.

Evidențirea relației
reformă-schimbare,
efecte sociale și
psihologice la nivelul
percepției cadrelor
didactice

II.2.

Elemente de
managementul
petrecerii timpului
liber în rândul
tinerilor

1 articol

II.2.

Dezvoltarea unui
program educațional
coerent, pornind de la
nevoie de dezvolatre
psihomotrică a
școlarilor

1 articol

II.2.

Scopul acestui proiect
constă în
prezentarea/elaborarea
formelor de
eficientizare a
interacţiunilor
didactice dintre
profesor şi studenţi.
Studiul prezintă o
continuare a cercetării
realizate în lucrarea
mea de doctorat.

Articol

Teza de doctorat

Temele individuale ale cadrelor didactice pot reflecta inclusiv cercetarea doctorală.
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IV. Manifestări ştiinţifice organizate de DPPD
Titlul manifestării

Data
manifestării

Locul
desfăşurării

Numele şi
prenumele
responsabilului

Solicitări
aproximative

Caracterul
manifestării
(ex. Naţional
sau
Internaţional)

V. Manifestări ştiinţifice la care unele cadre didactice îşi propun să participe (cu sau
fără comunicare)
Instituţia
organizatoare
Universitatea
din Craiova,
Facultatea de
Educatie Fizica
si Sport in
parteneriat cu
Universitatea
Spiru Haret,
Facultatea de
Educatie Fizica
si Sport
Bucuresti si
Centrul de
Studiu şi
Cercetare a
Motricitatii
Umane
Departamentul
de Educatie
Fizica si Sport –
Kinetoterapie
din
cadrul Facultatii
de Inginerie
Medicala a
Universitatii
Politehnica din
Bucureşti

Universitatea
Suceava

Titlul
manifestării

A VI-a
Conferinta
Internationala
cu
tema EXERCITIUL FIZIC MIJLOC
COMPLEX ŞI
MODERN DE
PROMOVARE
A SANATATII

Conferinţa
stiintifica
internationala,
"ROLUL
EDUCATIEI
FIZICE SI
SPORTULUI
IN
OPTIMIZARE
A CALITATII
VIETII"
Conferinta
Stiintifica
Internationala
Ediţia a V-a
"TENDINŢE ŞI
PERSPECTIVE
ÎN CULTURĂ
FIZICĂ
ŞI
SPORT"
SUCEAVA,

Data
manifestării

Locul
Desfăşurării

Numele şi
prenumele
participantului

Participare
CU sau
FĂRĂ
comunicare

4-5 Aprilie
2014

Craiova

Simona
Teodorescu

Comunicare

9 mai 2014

București

Simona
Teodorescu

Fără
comunicare

29-31 mai
2014

Suceava

Simona
Teodorescu

Fără
comunicare

Universitatea
din Pitesti

EDU-WORD
2014

mai 2014

Pitesti

Cristea Catalina

Comunicare

Universitatea

A 8-a

16-17 mai

Bucureşti

Iulia Gonţa

Fără
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Titlul
comunicării

Impactul
educaţiei fizice
în dezvoltarea
psihomotrică a
elevilor din
clasele I-VIII;

Sistemul de
educatie/invata
mant intre
traditie si
inovatie
-

Nicolae
Titulescu

Universitatea de
Stat din
Moldova,
Facultatea de
Psihologie şi
Ştiinţe ale
Educaţiei

Conferinţă
Ştiinţifică
Internaţională
“Provocările
Societăţii
Cunoaşterii”,
Învăţământul
universitar şi
piaţa muncii:
conexiuni şi
perspective

2014

21
noiembrie
2014

comunicare

Chişinău

Iulia Gonţa

Comunicare

VI. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor
A. Organizarea cercurilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi
Denumirea cercului
Cercul PsiSmart
Reforma educatiei-actualitate sau
istorie?
Tehnologia didactica, prin
multimedia

Coordonator DPPD
Lect.univ.dr. Iulia Gonţa
Conf.univ.dr. Gabriela
Cătălina Cristea
Conf.univ.dr.
Constantinescu Ioan

Programarea şedinţelor

Lunar
Lunar
Vinerea: 16,30-19,30

B. Manifestări ştiinţifice studenţeşti

Denumirea manifestării
Conferinţa studenţească - Fenomene
psihosociale de masă

Coordonator
Lect.univ.dr. Iulia
Gonţa

Data:
10.01. 2014

Data

11.04.2014

Director DPPD,
Conf. univ. dr. Teodorescu Simona
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