Plan strategic de cercetare
2008 – 2012
Nr. crt.

Tema

1.

1.

Evaluarea universitară

Surse de
Responsbil
finanŃare
Otilia Clipa
cercetarea
Septembrie CNCSIS
tendinŃelor în
2007 –
(grant de tip
domeniul didacticii aprilie 2008; PN II TD
universitare cu
Depus prin
referire la
Universitatea
evaluarea
“Al. I. Cuza”
Iaşi;
universitară;
sistematizarea şi
clasificarea
metodelor specifice
evaluării
universitare;
Sondarea ponderii
formelor de
evaluare în
universitate;
Diseminarea
informaŃiilor;

Obiective propuse

2.

3.

4.

Termen

Iunie 2009 mai 2011

2.

3.

Profilul evaluatorului universitar

Formarea şi evaluarea
competenŃelor

1.

2.

1.

2.

CNCSIS
Otilia Clipa
Adina Ignat

cercetarea teoretică Aprilie – mai Fondurile
şi aplicativă a
2008
FacultăŃii de
formării şi evaluării
ŞtiinŃe ale
competenŃelor atât
EducaŃiei
în mediul
preuniversitar cât şi
în cel universitar;
diseminarea
informaŃiilor
rezultate;

realizarea unor
Iunie –
cercetări cantitative septembrie
şi calitative privind 2008
competenŃele de
evaluator ale
cadrului didactic
universitar;
diseminarea
acestor informaŃii
în mediul academic
sucevean şi în
cadrul unor
conferinŃe;

Fonduri
structurale

Mod de valorificare
1.
2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.

Grant CNCSIS-TD;
Publicare volum „Metodologia
evaluării universitare” la
Editura UniversităŃii Iaşi;
Participare la conferinŃa
naŃională organizată de
Universitatea Bacău;
Participare cu lucrare la
conferinŃa internaŃională
organizată de AsociaŃia de
Pedagogie Balcanică la
Thessaloniki, Grecia;
Prezentarea
articolului: Valoarea
autoevaluării în mediul
universitar

Grant CNCSIS;
Publicare volum;
Prezentare articole la
conferinŃe internaŃionale;

Otilia Clipa

- prezentare articol la conferinŃa
internaŃională organizată de AsociaŃia
Mondială de ŞtiinŃe ale EducaŃiei
(AMSE) la Marrakech, Maroc; Titlul
articoluluiCurriculum integrat centrat
Otilia Clipa pe competenŃe (Integrative curriculum
centred on competences) elaborat în
colaborare cu Conf univ. dr. Mihai
Stanciu;
- Prezentarea articolului Formarea şi
evaluarea competenŃelor – repere ale
unei dezvoltări profesionale de
calitate la conferinŃa naŃională
organizată de CNFP la Bucureşti;
Otilia Clipa Prezentarea unor articole la conferinŃe
Adina Ignat naŃionale şi internaŃionale: Titluri:
1.
2.
3.

Stilul evaluativ al formatorului
universitar;
Dezvoltarea competenŃelor de
evaluare în mediul universitar;
Profilul evaluatorului
universitar sucevean;

1.

Sondarea unor
Mai –
posibile corelaŃii
octombrie
între diverşi factori 2008
individuali şi
performanŃa
academică;

1.

Cercetarea
teoretică
aprofundată a
metodologiei
specifice
învăŃământului
primar şi preşcolar;
Experimentarea
acestor metodologii
şi verificarea
efectelor acestora
la nivelul
învăŃământului
primar şi preşcolar;

Iunie 2008 – Fonduri
mai 2009
proprii şi
fondurile
FacultăŃii de
ŞtiinŃe ale
EducaŃiei;

Cercetarea
teoretică
aprofundată a
metodologiei de
evaluare specifice
învăŃământului
primar şi preşcolar;
Experimentarea
acestor metodologii
şi verificarea
efectelor acestora
la nivelul
învăŃământului
primar şi preşcolar;

Otilia Clipa
Iunie 2008– Fonduri
Adina Ignat
decembrie
proprii şi
2009
fondurile
FacultăŃii de
ŞtiinŃe ale
EducaŃiei;
Grant CNCSIS Otilia Clipa
Ianuarie
sau Fonduri Adina Ignat
2010din cadrul M.
Martie 2011 E. C.;

PerformanŃă
academică –
factori
determinanŃi

4.

8.

SatisfacŃia
academică a
studenŃilor faŃă de
mediul universitar

7.

Utopia si
distopia in
literatura
romana si
universala

6.

Evaluarea în învăŃământul primar
şi preşcolar

Metodologia didactică specifică
nivelului primar şi preşcolar al
învăŃării

5.

2.

1.

2.

Mai 2009 –
mai 2010

Fonduri
proprii şi
fonduri
CNCSIS

Otilia Clipa

Otilia Clipa

Articol: PerformanŃă academică şi
atribuire psihosocială în mediul
universitar

1.
2.

3.

CNCSIS
Ioan Stan

1.
2.

1.
2.

3.

1.

2.

1.

investigarea
gradului de
satisfacŃie al
Iunie 2009
studenŃilor privind
curriculumul,
predarea,
evaluarea, relaŃiile
cu profesorii

PetruŃa
Juravle,
Grant CNCSIS Otilia Clipa
Adina Ignat

1.

Cercetarea
teoretică
aprofundată a
temei;

Fonduri
proprii

2007-2008

Publicare volum;
Parteneriate între asociaŃii
profesionale, instituŃii de
învăŃământ şi universitate;
Publicare articole;

Otilia
Ignatescu

1.

Realizarea unor Materiale
didactice pe suporturi digitale;
Realizarea unor platforme
virtuale pentru e-learning;

Publicare volum;
Parteneriate între asociaŃii
profesionale, instituŃii de
învăŃământ şi universitate;
Publicare articole;

Parteneriate între asociaŃii
profesionale, instituŃii de
învăŃământ şi universitate;
Publicare articole;

propunerea la nivelul catedrei
a unor modalităŃi de
îmbunătăŃire a aspectelor
considerate problematice in
urma cercetării;

Referate in cadrul şcolii doctorale

Abordări moderne în
Literatura pentru copii

9.

10.

1.

2.

Dezvoltarea creativităŃii
prin artele plastice

1.

11.

2.

Consiliere pentru dezvoltare socială şi
emoŃională a copiilor cu aptitudini înalte

1.

12.

2.

2009 -2011 Fonduri
europene

Stimularea
2009-2010
creativităŃii cadrelor
didactice din
învăŃământul
primar şi preşcolar
prin activităŃile
artistico-plastice;
ModalităŃi de
stopare a blocajelor
creativităŃii a
elevilor;

2.

Aprilie2007
Cercetarea
teoretică
– octombrie
2008
aprofundată a
metodologiei de
formare a cadrelor
didactice din
învăŃământul
primar şi preşcolar;
Derularea unor
programe de
2008 - 2012
formare continuă
pentru
învăŃământul
primar şi preşcolar
în acord cu
tendinŃele europene
existente;

Otilia
Ignătescu

Fonduri locale Oana Hrişcă
(Primărie,
Prefectură)

SusŃinere comunicări
Publicare articole

1.
2.
3.
4.
5.

2007 – 2008 Fonduri
Realizarea unor
cercetări cantitative
FacultăŃii de
şi calitative privind
ŞtiinŃe ale
EducaŃiei;
consilierea pentru
dezvoltare socială
şi emoŃională a
copiilor cu
aptitudini înalte ;
Experimentarea
acestor metodologii
şi verificarea
efectelor acestora;

2008 -2010

1.
Formarea continuă a cadrelor didactice
din învăŃământul primar şi preşcolar

Cercetarea
aprofundată a
temei;
Analiza textelor
aparŃinând
literaturii române
pentru copiii din
perspectiva noilor
abordări;

Fonduri
europene

Fondurile
FacultăŃii de
ŞtiinŃe ale
EducaŃiei;

Adina Ignat - SusŃinere referat în cadrul
programului doctoral
Publicare articol„Consilierea pentru
dezvoltare socio – emoŃională a
copiilor supradotaŃi – o analiză de
nevoi în context românesc” , „The
Peculiarity of the Counseling for Gifted
Children”
Participare la ConferinŃă InternaŃională
cu lucrarea „Social and Emotional
Development Program for Gifted
Children – Outcomes and
Perspectives”;
- participare la conferinŃe;
1.
Adina Ignat
PetruŃa
Juravle
Otilia Clipa
Adina Ignat

2.
1.
2.

Otilia Clipa
Adina Ignat
CNCSIS

manifestări expoziŃionale;
participare la conferinŃe;
materiale didactice
documentare;
realizarea unor pagini web;
dezvoltarea unui atelier de
artă pentru studenŃi;

3.
4.

materiale didactice
documentare;
realizarea unor pagini web;
Elaborarea studiu de analiză
de nevoi;
Participare la conferinŃă
internaŃională organizată de
AsociaŃia Balcanică de
Pedagogie în Turcia;
Publicare articole;
Publicare volum cu teme
pentru formarea continuă;

- Derularea programelor de formare
continuă pentru învăŃământul primar şi
preşcolar;

13.

14.

Evaluarea
abilităŃilor
sociale şi
emoŃional
e

EducaŃie emoŃională

1.

17.

Formele
negării în
limba
română

16.

NegaŃia în
structura
discursului

EducaŃia copiilor cu aptitudini
înalte – nevoi de consiliere

15.

Cercetarea
Octombrie
Fondurile
teoretică
2007 –
FacultăŃii de
aprofundată a
ŞtiinŃe ale
octombrie
2008
EducaŃiei;
metodologiei de
formare a cadrelor
didactice din
pentru educaŃie
emoŃională;
Cercetarea
teoretică şi
experimentală a
domeniului
educaŃiei
2009 - 2012 CNCSIS
emoŃionale;
Derularea unor
programe de
formare continuă
pentru
învăŃământul
primar şi preşcolar
în acord cu
tendinŃele europene
existente în
domeniul educaŃiei
emoŃionale

Adina Ignat
Otilia Clipa

1.

Conceperea şi
validarea unui
instrument de
măsurare;

Adina Ignat Elaborarea şi validarea unei scale de
evaluare a competenŃelor socio –
emoŃionale
Publicare de articol

1.

Realizarea unor
Martie 2008 Fonduri
cercetări cantitative – octombrie europene
şi calitative privind 2008
consilierea pentru
dezvoltare socială
şi emoŃională a
copiilor cu
aptitudini înalte ;
Experimentarea
acestor tipuri de
consiliere pe
diverse loturi de
populaŃie şcolară;

Adina Ignat Studiu de evaluare a nevoilor de
consiliere a copiilor superior dotaŃi
Publicare de articol

1.

Cercetarea
aprofundată a
temei;

2007 - 2008 Fonduri
proprii

Sonia
Ionescu

SusŃinere referat în cadrul scolii
doctorale
Publicare articol

1.

Cercetarea
teoretică a temei;

Mai 2008 –
decembrie
2008

Sonia
Ionescu

Publicare articol

2.

3.

2.

Martie 2008 Fondurile
– octombrie FacultăŃii de
2008
ŞtiinŃe ale
EducaŃiei;

Fonduri
proprii

1.

2.

Adina Ignat
Otilia Clipa
PetruŃa
Juravle

1.

Participare la conferinŃa
internaŃională şi publicare
articol;
Program de formare continuă
pentru cadrele didactice din
învăŃământul preuniversitar
(in colaborare cu Casa
Corpului Didactic Suceava)

Participare la conferinŃa
internaŃională şi publicare
articol;

18.

Cercetarea
teoretică a temei;

19.

1.

20.

1.

curriculare
în
domeniul
ştiinŃelor
şi
cunoaşteri

Curriculum
în domeniul
matematic
în contextul
integrării
europene

Mijloacele
formulării
negaŃiei în
limba
engleză

1.

Decembrie
2008

Fonduri
proprii

Sonia
Ionescu

Publicare articol

Cercetarea
2007 - 2008 Fonduri
aprofundată a
proprii
temei în acord cu
tendinŃele existente
europene

Lector drd.
Marinela
ŞPAC

Publicare articole

Cercetarea
teoretică a temei;

Lector dr.
Ioan STAN

Publicare articole

2007 - 2008 Fonduri
proprii

