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Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Misiune
Activitatea de cercetare ştiinţifică a Facultăţii de Ştiinţele Educaţiei este în general conjugată cu programele
de studii de masterat acreditate: Didactica limbilor străine; Management educaţional; Mentorat pentru
profesionalizarea carierei didactice.

Domenii şi direcţii de cercetare
Activitatea de cercetare a cadrelor didactice se desfăşoară în cadrul catedrelor de specialitate din structura
facultăţii.
Astfel, la Catedra de Psihopedagogie cercetarea ştiinţifică este orientată pe trei domenii de cercetare şi
anume:
¾ Psihologia educaţiei preşcolarului şi şcolarului mic
•
•
•

Un model psihoprofesional al profesorului pentru învăţământul preşcolar şi primar.
Dinamica interiorizării regulilor morale în copilărie.
Modalităţi de diagnoză, optimizare şi dezvoltare a factorilor psihosociali implicaţi în.
adaptarea şcolară la vârsta şcolarităţii mici.
• Studiu privind socializarea copilului preşcolar prin joc.
• Reprezentarea imaginii de sine în desenele copiilor de vârstă şcolară mică cu tulburări de
limbaj.
¾ Cercetări aplicative specifice disciplinelor ariilor curriculare din învăţământul primar şi preşcolar
•

Tradiţional şi modern în utilizarea strategiilor didactice în învăţământul preşcolar şi primar –
analiză comparativă.
•
Studiu privind nivelul utilizării TIC în procesul de predare –învăţare în învăţământul primar
şi preşcolar.
• Jocuri didactice matematice şi logice în predarea – învăţarea – evaluarea matematicii în
învăţământul preşcolar şi primar – valenţe formative şi informative.
• Studiu privind modalităţile de dezvoltare a ambidextriei în timpul orelor de educaţie fizică la
ciclul primar.
• Studiu cu privire la dezvoltarea calităţii motrice viteza, componentă a procesului de pregătire
fizică a elevului din ciclul primar.
• Avantaje şi limite în utilizarea portofoliului ca metodă de evaluare a cunoştinţelor şi
competenţelor din domeniul istoriei.
¾ Managementul clasei de elevi / grupei de preşcolari
•
•
•

Identificarea stilurilor manageriale specifice învăţământului preşcolar şi primar.
Managementul conflictelor – strategii de negociere în clasa de elevi.
Structurarea ambianţei educaţionale stimulative în sala de clasa/grupa.

La Catedra de Filologie sunt abordate în general două domenii de cercetare şi anume:
¾ Cercetări aplicative specifice disciplinelor filologice corespunzătoare ariei curriculare
•
•
•
•

Limbă şi Comunicare.
Dezvoltarea competenţelor de comunicare în învăţământul primar.
Integrarea tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor în ciclul primar.
Portofoliul European de Limbă-proceduri de evaluare şi autoevaluare a nivelului de
competenţă lingvistică.
¾ Metodologia atribuţiilor de predare-învăţare centrate pe student
•

Didactica disciplinelor filologice în învăţământul primar şi preşcolar.
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Rezultatele cercetării ştiinţifice se regăsesc în:
- articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi strainatate;
- prezentarea de comunicari la conferinte sau simpozioane nationale si internationale;
- participarea la finalizarea unor contracte sau granturi de cercetare;
- elaborarea unui numar mare de cursuri si suporturi de curs editate in edituri recunoscute de CNCSIS;
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei este coorganizatoare a Conferinţei Internaţionale EDU-WORLD
(http://www.eduworld.ro), la fiecare doi ani, începând cu anul 2006. Facultatea organizează anual sesiunea de
comunicări ştiinţifice pentru studenţi: “Ştiinţele Educaţiei in Context European”
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