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AGENDA EDUCAŢIEI
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI LA
25 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE
I. Vocea naratorului: scurt discurs despre istoria unei comunităţi de
cercetători
 1990 – 1999
Înfiinţarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, în harababura şi entuziasmul
de după Revoluţie, a surprins pe mulţi. Însăşi denumirea institutului a creat
oarecare nedumerire şi alertă printre pedagogi şi cercetătorii din fostul institut,
unii dintre ei considerând că între cele două instituţii există mai degrabă o
ruptură de viziune decât o legătură organică. Abia cartea lui Cezar Bîrzea,
Arta şi ştiinţa educaţiei (1995), a venit cu o pledoarie închegată pentru o
opţiune epistemologică în stare să susţină orientarea şi denumirea noului
institut.
Cei care au păşit în ISE în 1990 se împărţeau în câteva categorii. Erau, mai
întâi, cei care lucraseră în cercetare sau aveau cât de cât tangenţă cu abordarea
acesteia. Ei ştiau nu doar cum să procedeze profesional, dar aveau şi nişte
proiecţii clare asupra obiectivelor şi etapelor de urmat. Fără dăruirea şi
capacitatea lor de muncă, ISE ar fi supravieţuit cu greu în primul deceniu.
Erau, apoi, lupii încă tineri (între 25-30 şi 35 de ani), mobili intelectual, dornici
să schimbe lucrurile în mod radical, dar care nu absolviseră facultatea de
profil. Aceştia s-au bazat mai mult pe autodidaxie, frecventând asiduu
bibliotecile şi profitând de oportunităţile de specializare în străinătate. Din
păcate, mulţi dintre ei au părăsit ISE până spre sfârşitul anilor 1990, când se
iviseră alte posibilităţi de înaintare în carieră.
Mai erau, tot dintre tineri, cei care formau categoria indecişilor şi a celor care
au folosit ISE ca simplă trambulină. Indecişii care nu s-au „convertit” la rigorile
muncii de cercetare au plecat din institut sau au rămas, dar dedându-se la un
mimetism de conjunctură.
Aşadar, mulţi dintre cei angajaţi n-aveau specializare, dar aveau potenţial.
Lucrând la proiecte de cercetare, au trebuit să înveţe din mers o nouă profesie.
S-a creat astfel o comunitate de practici, dar una heterogenă din multe puncte
de vedere (mai corect ar fi să vorbim despre nişte microcomunităţi, relativ
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slab interconectate între ele, situaţie care se va schimba întrucâtva abia în
anii din urmă). Ceea ce îi unea pe noii cercetători era valorizarea moralsimbolică a faptului de a lucra în institut şi mefienţa faţă de establishment.
Având de circa patru ori mai mulţi cercetători decât la ora actuală, Institutul
efectiv pulsa. Era ca un stup în jurul căruia au început să roiască diverse
persoane, interesate să colaboreze, să se împărtăşească din prerogativele
ISE (de exemplu, institutul a avut timp de câţiva ani dreptul să organizeze
sesiuni de doctorate în ‘tiinţele Educaţiei). Această atmosferă, dependentă
de circumstanţe cu totul specifice, începe să se dilueze spre sfârşitul
deceniului. Se ieşea din vârsta adolescenţei instituţionale cu mecanisme bine
unse, dar şi cu un început de anxietate. Se convoacă la un moment dat o
adunare generală, în care trebuia dat răspuns la o întrebare imperioasă: Ne
privatizăm sau nu? (întrebarea va fi din nou pusă pe tapet spre sfârşitul anilor
2000). Ne credeam „eterni” şi eteraţi, sub pavăza figurii carismatice a
directorului nostru. Dintr-o dată, riscam, independent de munca noastră, să
devenim volatili.
O serie de documente de primă importanţă s-au elaborat în această perioadă:
Cartea albă (1993), Curriculum şcolar. Ghid de elaborare (1994), Curriculum
Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă (1998), materiale
privind alternativele educaţionale etc.
 2000-2009
Ce a adus venirea noilor cercetători în jurul lui 2000 (sau ceva mai înainte de
această dată)? Salariul nu foarte atractiv a făcut ca nou-veniţii să fie în număr
restrâns. Exista un câştig: erau, în majoritate, absolvenţi ai facultăţii de Ştiinţe
ale Educaţiei, şi încă dintre aceia merituoşi. Impactul lor a fost neglijabil la
prima vedere, ca şi diferenţierea între generaţii. Situaţia avea să evolueze
spre o mutaţie semnificativă. Având o cultură de specialitate bine asimilată,
noii cercetători au avut nevoie (doar) de 2-3 ani pentru a se forma şi perfecţiona
ca specialişti în cercetare. Ei dau astăzi tonul în institut şi formează centura
de siguranţă a acestuia.
În acelaşi timp, ei au funcţionat şi ca o hârtie de turnesol pentru atmosfera şi
relaţiile din institut. Vechile generaţii puteau încă să fie sporadic bântuite de
reflexele „luptei de clasă”. Cei noi veneau cu un alt habitus, care genera
emoţii pozitive, atitudine echilibrată, motivaţie intrinsecă, abilităţi de lucru în
echipă, eficienţă în abordarea mai multor sarcini într-un acelaşi interval de
timp. Dar, în special, ei au venit într-un climat organizaţional pe cale de
reconfigurare, în privinţa leadership-ului, pe care, conştient sau nu, l-au întărit
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doar: a avea coordonarea unui colectiv, a unui proiect nu mai era atât o
problemă de „putere” sau vechime, cât de autoritate/competenţă recunoscută
in situ.
Percepţia importanţei laboratoarelor în economia generală a institutului s-a
schimbat şi nu prea în anii 2000. Laboratorul Curriculum a rămas perla coroanei,
şi numai tribulaţiile legate de CNC vor crea unele deranjamente în ce-l priveşte.
Dacă, în anii 1990, laboratorul Managementul educaţional avea unele
atribute princiare, influenţele extraşcoală asupra managementului educaţional
vor face ulterior mai dificilă implementarea şi monitorizarea programelor de
formare a directorilor, iar munca temerară a membrilor laboratorului în cauză
nu s-a putut evidenţia îndeajuns.
În schimb, Consilierea a beneficiat de un culoar favorabil şi cercetătorii acestui
laborator au lucrat după un plan solid la dezvoltarea eşafodajului pentru Aria
curriculară Consiliere şi orientare.
Tot mai vizibil, prin lucrările sale de calitate, devine laboratorul Politici
educaţionale, care, după 2010, va ajunge un important „contracandidat” al
laboratorului Curriculum la cucerirea laurilor instituţionali.
Laboratorul Teoria educaţiei şi-a păstrat acelaşi loc din deceniul trecut,
căci nimeni nu s-a gândit să i-l revendice: the last. E de reflectat asupra
acestui aspect. Cerinţele, oricât de legitime în intenţiile lor, ale unui comanditar,
pot să fie salvate de pericolul voluntarismului şi aplicaţionismului îngust prin
clarificarea, reanalizarea problemelor de teoria educaţiei.
Schimbarea paradigmei curriculare, prin trecerea la propunerea unui învăţământ
bazat pe competenţe, activităţile desfăşurate sub egida Euroguidance sau
începerea implementării sistemului ZEP sunt câteva dintre câştigurile majore
ale acestei perioade.
Dar este uman (prea uman, uneori) ca percepţia din interior a unei instituţii să
nu corespundă sută la sută cu percepţia externă, deşi unele schimbări, de la
negativul fără nuanţe spre o percepţie favorabilă, s-au petrecut şi în ce-i priveşte
pe unii specialişti în educaţie, şi pe mulţi practicieni. La început, profesorii îi
întâmpinau pe cercetători aflaţi pe teren cu nedumerire (Ce fac ăştia acolo?),
cu speranţa că le vor oferi reţete de succes, sau cu o atitudine evazivă
(cercetătorii fiind confundaţi uneori cu funcţionarii ministerului). De acum, era
loc şi pentru respect, încredere, şi pentru interogaţii profesionale (profesorii
întrebându-se dacă să se ţină strict de reglementări sau să caute inovaţia).
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 2010-2015
A existat, de-a lungul unui sfert de veac, un efort de legitimare: a institutului,
a laboratoarelor, a cercetătorilor. Când cercetătorii au început să iasă, timid,
în mass-media, s-a ridicat problema dacă ei au „mandat” să vorbească în
numele institutului sau o pot face doar pe cont propriu. Că „mandatul” trebuie
să izvorască, natural, dintr-un set de valori şi strategii instituţionale împărtăşite,
este o asumpţie la care e uşor să aderi. În realitate, lucrurile au fost mai
complicate. Dacă laboratoarele s-au străduit să-şi diversifice preocupările
sau să-şi remodeleze identitatea, statutul cercetătorului în ştiinţele educaţiei
a rămas, în ciuda unor clarificări de ordin juridic, relativ ambiguu până astăzi,
pentru că este unic în România.
Din această „singularitate” s-au iscat în ultimii ani dileme: dacă ISE rămâne
o „fortăreaţă” sau optează pentru un grad sporit de transparenţă, pentru
mecanisme de management top-down sau pentru implicarea asumată de
către diverse grupuri de iniţiativă ale ISE; dacă evaluarea proiectelor de cercetare
să fie doar sumativă sau/şi de etapă; dacă evaluarea anuală a cercetătorului
îndeplineşte mai mult o funcţie administrativă sau una calitativă; dacă Revista
de Pedagogie a ajuns o rezultantă a inerţiei sau este un brand care trebuie
resuscitat, pentru a oglindi excelenţa academică etc. etc.
Poziţia actuală a institutului este pentru o deschidere crescândă: spre
Universitate, spre o comunitate lărgită a cercetătorilor la nivel naţional şi
internaţional. Cu precădere în ultimii doi ani, pe agenda de lucru a organismului
de conducere s-au aflat câteva puncte-cheie: a elabora şi pune în aplicare o
strategie de dezvoltare a institutului şi de susţinere a imaginii sale publice
(prin programe de formare a cadrelor didactice, prin creşterea numărului de
proiecte în parteneriat internaţional, de publicaţii interesând diverse grupuri de
beneficiari); a transparentiza deciziile Consiliului de administraţie (prin trimiterea
minutei pe e-mail); a reorganiza Consiliul Ştiinţific şi revigora funcţiile sale
specifice; a gestiona suita infatigabilă de solicitări şi sarcini sosite pe adresa
ISE; a creşte gradul de integrare instituţională a mai noului şi promiţătorului
laborator dedicat problemelor tineretului (ai cărui cercetători au venit în ISE în
2010). Se speră, în felul acesta, să putem comunica mai bine publicului larg
cine suntem noi.
 Final deschis
Dacă ISE a rezistat până astăzi, în ciuda unor „fluctuaţii de formă”, este
pentru că şi-a impus (şi a respectat) o anumită linie de conduită în investigaţie,
intervenţie şi aplicarea rezultatelor cercetării. E vorba de seriozitatea abordării,
ca şi de curajul de a se lansa în investigarea unor domenii/ aspecte ale
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educaţiei şi instruirii pentru care, înainte vreme, nu exista, la noi, decât
discursul ex cathedra. De aici nu decurge imaginea vreunui triumfalism. Nu
poţi, de exemplu, în calitate de cercetător în educaţie, să stai cu inima tihnită,
în timp ce învăţământul nostru de masă „excelează” în latura consecvenţei –
aceea de a rata sistematic locurile fruntaşe la testele internaţionale. Însă e
clar că, într-o societate a cunoaşterii, nu doar elaborarea cunoaşterii este
una distribuită, ci şi responsabilitatea legată de influenţa acesteia. Fapt e că
unii au vrut, la un moment sau altul, să arunce piatra în special spre institut.
Însă ISE nu este un sălaş al mandarinilor şi nu invocă infailibilitatea; doar
facilitează fructificarea unor oportunităţi de ameliorare a învăţământului.
Cei care ar simţi impulsul „să lapideze”, ar putea, spre folosul propriei
comunităţi, să contribuie mai substanţial la pavarea acestui drum/ pod dintre
educaţie şi societate, printre ai cărui constructori s-a numărat, după puterile
sale, şi ISE în ultimul sfert de secol.
Dan Badea
II. Vocea unor protagonişti
A. Laboratorul Curriculum
Un sfert de secol de explorare, asumare şi promovare a unui domeniu de
studiu al ştiinţelor educaţiei, curriculum-ul, care a început să se dezvolte
major în România după anii 1990. Şi, fără lipsă de modestie, institutul şi
laboratorul au o contribuţie importantă. Laboratorul nostru a asumat această
denumire la câţiva ani de la reînfiinţarea institutului (poate prin 1993, când
începea să se structureze primul proiectul de reformă).
Toţi cei care formau echipa laboratorului, la începutul anilor 1990, am fost
implicaţi din primele momente în căutări legate de schimbare, de reformă şi
de tranziţie. Şi cred că datorăm Bibliotecii Pedagogice, situată, la acel
moment, la capătul celălalt al Cişmigiului, multe mulţumiri pentru găzduirea
noastră la început de carieră profesională. Orele de lectură la secţia de publicaţii
în limbi străine au marcat acest început. Acei ani au fost ani de învăţare a
domeniului, de unii singuri sau împreună, citind texte de programe şcolare şi,
uneori, articole pe care ni le aduceau colegi din alte ţări care vizitau institutul,
dar mai ales la locul de muncă, un fel de apprentiship, valorizat atât de mult
acum. Textele primelor programe şcolare, primul mare produs al laboratorului,
aşa s-au născut, după multe ore de discuţii, în care, cei mai puţin experimentaţi
dintre noi, ne minunam de cuvintele precise pe care le găseau colegii noştri
seniori pentru a exprima ce vor şti să facă elevii. Şi nu mai conteneau discuţiile
despre conţinuturi şi obiective!
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Includerea marii majorităţi a cercetătorilor în grupurile de lucru pentru
componenta Curriculum a proiectului de reformă a fost, cumva, o confirmare
a unei anume experienţe acumulate în primii 5-6 ani de activitate în institut,
dar şi un prilej de puneri pe gânduri şi de confruntare cu comunităţile
profesionale, care trebuiau câştigate pentru mesajele transmise de noile
programe şcolare. Cred că acei ani au fost definitorii pentru dobândirea unui
anume ataşament pentru curriculum, ca domeniu de cunoaştere.
Tot de atunci datează şi opţiunea pentru teme de cercetare care să susţină
elaborarea curriculumului. Ne-am ocupat îndelung, în anii 1990, de manuale,
de dimensiunea europeană în curriculum şi de relaţia cu evaluarea, chiar
dacă favorizată, cumva, de începutul participării institutului la evaluările
internaţionale.
Mijlocul anilor 1990 a însemnat şi iniţierea proiectului academic, coordonat
de dl prof. Noveanu (primul nostru şef), Dicţionarul Enciclopedic al Ştiinţelor
Educaţiei. El s-a finalizat la aproape 10 ani de la iniţiere, dar munca depusă
de mulţi dintre cercetătorii laboratorului, ai institutului şi ai Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, a fost recompensată prin premiul Academiei
Române, obţinut de cele două volume apărute la Editura Sigma sub coordonarea
domnilor profesori Dan Potolea şi Eugen Noveanu.
Decada 2000-2010 a fost interesantă prin multe experienţe profesionale datorate
faptului că, după finalizarea proiectului de reformă, institutul şi CNC au continuat
activitatea de elaborare a Curriculumului naţional, cu o absenţă de 3 ani, când
toata activitatea de proiectare curriculară a aparţinut CNEE. Aş considera
edificatoare domeniile de cercetare care se referă la CDS, la strategiile de
predare-învăţare şi evaluare şi primele explorări ale unor domenii noi de cercetare
care îşi au rădăcinile în modelul educaţional propus de competenţele cheie
europene. Pentru această etapă sunt relevante:
 realizarea unui studiu opinional pe eşantion reprezentativ (pentru
învăţământul gimnazial) şi dezvoltarea de resurse pentru profesori în scopul
de a facilita utilizarea TIC în demersul didactic (2007);
 elaborarea unui cadru de referinţă pentru educaţia non formală/informală în
relaţie cu transformările din curriculumul şcolar; studiul a presupus clarificări
conceptuale, analiza programelor şcolare pentru primar, gimnaziu şi liceu,
exemplificări privind interconectarea formalului şi nonformalului în educaţie
(2008);
 aplicarea demersului centrat pe competenţe-cheie în practica la clasă;
schimbarea accentului dinspre retorica documentelor curriculare către o
metodologie inovativă care valorifică în mod real cadrul de referinţă european;
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produsele au inclus analiza de programe şcolare, ghiduri pentru
implementarea competenţelor cheie, componentă de formare de tip blended
- learning cu unităţi de formare online, forumuri de discuţii şi portofolii
electronice, exemple de sarcini contextualizate pentru structurarea unor ocazii
de învăţare semnificativă în cadru formal şi nonformal (2009, 2010, 2011).
Laura Căpiţă
 2010 - 2015
Perioada 2010-2015 a îmbinat activitatea de cercetare cu dezvoltarea (din
2012) a unui nou Curriculum naţional pentru învăţământul primar.
Coordonată ştiinţific de institut, dezvoltarea curriculară (complexă şi nu lipsită
de discontinuităţi) a inclus noi planuri-cadru, noi programe şcolare (realizate
în două etape: clasa pregătitoare, clasele I – a II-a, respectiv, clasele a III-a –
a IV-a). O noutate a procesului de realizare a noilor programe şcolare pentru
clasele a III-a şi a IV-a are în vedere desfăşurarea acestuia potrivit Metodologiei
privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar (aprobată prin ordinul
ministrului Educaţiei în 2014). De ce această menţiune? Metodologia este
mai mult decât un cadru de reglementare, pune în practică o abordare bazată
pe participare şi pe transparenţă.
Proiectele de cercetare au contribuit la întemeierea noii filosofii a programelor
şcolare şi a demersului inovativ care le caracterizează. De menţionat proiecte
de cercetare, precum: Integrarea competenţelor cheie în demersul didactic
(2010), Valorificarea experienţelor de învăţare non-formală în construirea
competenţelor cheie (2011), Demersul de proiectare a curriculumului şcolar.
Aplicaţii pentru învăţământul primar şi gimnazial (2013), studiile referitoare la
evaluarea internaţională TIMSS, PIRLS (2010-2013). De ce ţinem să subliniem
relevanţa unor asemenea demersuri de cercetare? Pentru că, în esenţă,
proiectele de cercetare au facilitat procesul (construcţia curriculară), produsele
rezultate (constructele, programele şcolare) prin analize ale stării de fapt, dar
şi prin rolul exploratoriu al cercetărilor – conceptual şi metodologic (de
menţionat, de exemplu, analiza prilejuită de cercetare asupra modului de
reflectare a competenţelor cheie în curriculum).
Angela Teşileanu
B. Laboratorul de Management
 1990-1995
„Laboratorul de management şi prognoză” a elaborat lucrări de analiză a stării
sistemului educaţional românesc la ieşirea din perioada comunistă, precum
şi lucrări de pregătire a reformei din învăţământul preuniversitar.
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 1996-2003
Laboratorul şi-a schimbat denumirea în „Laboratorul de management
educaţional”, iar cercetătorii au fost formaţi de mai multe echipe de experţi
străini. Centrul de greutate al activităţii laboratorului s-a mutat pe formarea
directorilor de şcoli şi inspectorilor şcolari, în cadrul „Proiectului de reformă a
învăţământului preuniversitar”, componenta management şi finanţare. În acest
cadru au fost formaţi câteva sute de directori de şcoli şi 1000 de inspectori
şcolari, adică toţi inspectorii din România.
 2004-2015
Accentul principal al cercetărilor a fost pus pe identificarea elementelor de
cultură organizaţională din şcoli şi pe aspectele de management al calităţii
educaţiei.
Paul Blendea şi Ovidiu Măntăluţă
C. Secţia Evaluare (1990-1999) şi Laboratorul Politici educaţionale
 1990-1999
Cercetările desfăşurate la nivelul laboratorului au pus accent pe investigarea
cauzelor care influenţează rezultatele şcolare şi mai ales performanţele reduse
ale elevilor. Paralel cu evaluarea factorilor de influenţare a randamentului şcolar,
s-au derulat proiecte de cercetare a situaţiei inserţiei profesionale a absolvenţilor
din învăţământul liceal şi profesional.
Aceste tematici au fost încadrate de cele cu un mai pronunţat caracter
metodologic (despre evaluarea sistemului de învăţământ, despre evaluarea
formativă şi sumativă).
Este de reţinut anul 1996, când a fost abordat un proiect de cercetare cu largi
reverberaţii în ulterioarele cercetări ale laboratorului Politici educaţionale:
„Învăţământul în zone defavorizate. Strategii şi alternative educaţionale”.
 2000-2009
În această perioadă, s-a cules o informaţie de cercetare abundentă şi s-au
pus bazele metodologice şi strategice ale abordării fenomenelor referitoare la
absenteism, abandon şcolar, neşcolarizare, educaţia copiilor provenind din
categorii şi medii dezavantajate (învăţământul rural din România; participarea
la educaţie a copiilor romi; educaţia copiilor cu CES etc.).
Alte proiecte de cercetare s-au focalizat pe relaţia dintre educaţia formală şi
cea informală (timpul elevilor; prevenirea şi combaterea violenţei şcolare;
dimensiunea de gen în educaţie).
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De asemenea, cu regularitate, începând cu anul 2005 s-a redactat Raportul
anual privind sistemul naţional de învăţământ (din perspectiva indicatorilor de
bază).
 2010-2015
Temele de cercetare au evaluat fenomenul de abandon timpuriu şi situaţia
copiilor rămaşi în afara sistemului de educaţie. S-a urmărit cu predilecţie
extinderea modelului de intervenţie ZEP. Implementarea, pe o scară tot mai
largă, a dispozitivelor pedagogice axate pe sistemul ZEP constituie una dintre
preocupările ce vin să individualizeze activitatea acestui laborator în cadrul
institutului.
Otilia Apostol şi Lucian Voinea
D. Laboratorul Consiliere
 1990-1999
Departamentul de orientare şcolară şi profesională şi-a asumat încă din primii
ani după reînfiinţarea Institutului rolul de construire şi de promovare a ocupaţiei
de consilier şcolar printr-o serie de teme de cercetare specifice, în contextual
în care primul centru de consiliere a fost înfiinţat în 1993 în Bucureşti, reţeaua
centrelor şi cabinetelor extinzându-se treptat în întreaga ţară. Pe lângă
activităţile sale pe plan naţional, departamentul a căutat să se conecteze la
practicile internaţionale. Un moment cheie a fost organizarea în anul 1997 a
conferinţei Asociaţiei Internaţionale de Orientare Şcolară şi Profesională. La
conferinţă au participat 114 specialişti străini proveniţi din 37 de ţări şi 88 de
specialişti români. Un rol determinant în conturarea serviciilor de consiliere,
dezvoltare a resurselor metodologice şi formare a personalului l-a avut
proiectul „Consiliere şi informare în carieră”, derulat cu sprijinul financiar al
Băncii Mondiale. Tot în această perioadă se înfiinţează Centrul Naţional de
Resurse pentru Orientarea Profesională ca parte a reţelei europene de susţinere
a serviciilor de consiliere la nivel mondial. Centrul a întărit capacitatea
operaţională a departamentului prin finanţarea publicării unor rezultate ale
cercetării în domeniu şi organizarea de evenimente ştiinţifice şi de formare la
nivel naţional.
 2000-2009
Departamentul de consiliere a continuat să contribuie la consolidarea statutului
profesional al consilierii şcolare printr-o serie de produse: o bază de date cu
reţeaua şcolilor profesionale din România, o aplicaţie pentru gestiunea prin
mijloace digitale a fişelor individuale de consiliere, publicaţii de specialitate
(ex. Compendium de metode şi tehnici în consilierea carierei, Aria curriculară
Consiliere şi orientare, Codul etic şi standardele de calitate în consilierea
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carierei, Consilierea carierei prin mijloace TIC, Consilierea carierei adulţilor,
Ghid pentru studenţii străini). Departamentul şi-a asumat un rol activ în formarea
cadrelor didactice responsabile cu predarea orelor din aria curriculară Consiliere
şi orientare şi în elaborarea programelor şcolare pentru această disciplină.
Prin intermediul Centrului Naţional de Resurse pentru Orientare Profesională,
redenumit în această perioadă Centrul Naţional Euroguidance, departamentul
a avut un rol în schimburile europene de practicieni realizate prin programul
Academia. Departamentul de consiliere a dezvoltat o serie de resurse
metodologice relevante pentru activitatea de consiliere în cadrul unor
parteneriate internaţionale precum: Ghidul ocupaţiilor, PLOTEUS, Competenţe
TIC ale consilierilor de orientare, Consilierea la distanţă.
 2010-2015
În anul 2010 departamentul a fost reorganizat ca Departamentul de Consiliere
şi Management Educaţional. Conferinţa anuală Euroguidance, ajunsă în 2015
la a XVII-a ediţie, a dobândit în ultimii ani un caracter internaţional, prin
asocierea cu NBCC România şi deschiderea către participarea unor
profesionişti în consiliere şi orientare din întreaga lume. Interesele de cercetare
au vizat educaţia pe tot parcursul vieţii, prin teme cum ar fi cea legată de
portofoliul de educaţie permanentă şi cea despre relaţia dintre şcoală, familie
şi comunitate. În viitorul apropiat este de aşteptat să fie urmărit în continuarea
impactul noilor tehnologii asupra serviciilor de consiliere în carieră şi colaborarea
dintre şcoală şi partenerii educaţionali (părinţi, ONG-uri, comunitate locală
etc.).
Mihai Iacob şi Petre Botnariuc
E. Laboratorul Teoria educaţiei
 1990-1999
Se pot distinge trei zone de interes tematic, aflate pe picior de egalitate: a)
alternative educaţionale şi educaţia preşcolară; b) educaţia adulţilor; c) axiologia
educaţiei (valori morale şi estetice în şcoala românească), pedagogie
comparată (de exemplu: „Educaţia civică. Proiect internaţional I.E.A.”),
psihanaliza în educaţie.
 2000-2009
Şi pentru această perioadă se pot decela tot trei domenii tematice majore:
a) educaţia preşcolară – în care se înscriu proiecte despre implicarea părinţilor
în viaţa grădiniţei şi pregătirea copilului pentru intrarea în grădiniţă;
b) componente ale educaţiei informale şi raporturile dintre acestea: educaţia
în familie, influenţa mass-media asupra educaţiei adolescenţilor, raporturile
dintre generaţii;
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c) cercetări şi studii despre educaţia moral-religioasă, despre educaţia morală
în raport cu etica profesională, cu respectarea drepturilor copilului în şcoală
etc.
 2010-2015
Proiectele de cercetare devin demersuri mai strâns legate de susţinerea calităţii
educaţiei şi de investigarea unor provocări actuale ale procesului educaţional.
Temele se referă acum la acomodarea elevului cu trecerile de nivel în
învăţământul obligatoriu, la relaţia dintre cultura (informală) a elevilor şi învăţarea
şcolară, la motivaţia de învăţare.
Dan Badea
F. Laboratorul de Cercetare pentru Tineret
Cercetarea despre tineret în România după 1989 – scurtă prezentare:
Cercetarea despre tineret a dobândit o poziţie-cheie la nivelul politicilor europene
de tineret, în aşa-numitul „triunghi magic”: decident politic – practician –
cercetător. Cercetării în domeniul tineretului i-au fost conferite responsabilităţi
majore în documentele programatice ale forurilor europene (Consiliul Europei
şi Comisia Europeană); exemplificăm cu cele mai recente: EU YOUTH
STRATEGY 2010-2018, care recomandă ca priorităţile politicii europene de
tineret identificate să fie implementate pe baza cercetării de tineret şi prin
cooperarea între cercetători, decidenţi politici şi practicieni.
Începând cu anul 2010, cercetarea de tineret a fost continuată prin activitatea
Laboratorului de Cercetare pentru Tineret din cadrul ISE.
Obiective prioritare:
Fundamentarea ştiinţifică a politicilor publice în domeniile educaţiei şi tineretului.
Monitorizarea şi evaluarea impactului politicilor publice în domeniile educaţiei
şi tineretului, precum şi formularea unor propuneri de revizuire a acestora.
Creşterea calităţii şi a vizibilităţii naţionale şi internaţionale a produselor de
cercetare şi instrumentelor de comunicare publică a acestora: studii şi rapoarte
de cercetare, Revista de Pedagogie, site-ul ISE; racordarea la circuitul ştiinţific
internaţional.
Dintre principalele proiecte de cercetare derulate de Laboratorul de Cercetare
pentru Tineret, din cadrul ISE, în perioada 2010-2014, pot fi amintite
următoarele:
– Situaţia tinerilor din România în cifre şi date, 2010.
– Participarea tinerilor la educaţia nonformală. Oportunităţi şi obstacole,
2010.
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– Evaluarea intermediară (2007-2009) a programului „Tineret în acţiune”,
2010.
– Cetăţenia şi participarea tinerilor la viaţa politică din România, 2011.
– Pregătire pentru participare şi comportament participativ în mediul şcolar,
2012.
– Barometrul de opinie publică – Tineret 2012 – elaborare instrument de
cercetare.
– Situaţia adolescenţilor din România, UNICEF ROMÂNIA, Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei (coordonator ştiinţific), Centrul de Sociologie Urbană
şi Regională, 2013.
– Şcoala Altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun! Evaluarea Programului
naţional de activităţi extracurriculare şi extraşcolare, 2012-2013.
– EUROSTUDENT, 2013, 2014.
– Aspecte privind incluziunea socială a tinerilor aflaţi în afara sistemului de
educaţie, formare şi ocupare profesională (NEETs), 2014.
– Youth in transition countries – innovative potential, new context, new
challenges and new problems, proiect internaţional, implementat de Institute
of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences
în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi cu instituţii
reprezentative din alte opt ţări foste comuniste, 2014-2016.
Rezultate relevante:
Studiul Situaţia adolescenţilor din România, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
(coordonator ştiinţific), 2013, alături de Barometrul de opinie publica – Tineret
2012 (instrumentul de cercetare realizat integral de ISE, Laboratorul de
Cercetare pentru Tineret), au fundamentat Strategia naţională în domeniul
politicii de tineret 2015-2020 şi Planurile de acţiune aferente.
Perspective de cercetare pentru perioada 2016-2018:
– Violenţa în mediul şcolar – proiect care va fi implementat în parteneriat cu
Institutul de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii, 2016.
– Eurostudent – dimensiunea socială a învăţământului superior (analiza
indicatorilor comparabili la nivel european privind condiţiile de viaţă şi de
studiu ale studenţilor).
– Dimensiuni ale excluziunii sociale a tinerilor (traiectorii vulnerabile de viaţă
ale tinerilor, abandonul şcolar ca fenomen social, şomaj, tranziţii
problematice către piaţa muncii etc.).
– Fenomenul social media şi platformele online în viaţa tinerilor.
– Activism social şi participare politică în rândul tinerilor.
Ana-Maria Dalu şi Sorin Mitulescu

