
CENTRUL DE CERCETARE PERFORMED 

 

 
A construi un design de cercetare în educație înseamnă a descoperi întregul personalității umane. 

 

SCURT ISTORIC – Centrul de cercetări psihopedagogice PERFORMED – Personalitate – Formare – 

Educație – Performanță - a fost înființat prin decizia nr. 790/13.11.2008 a Senatului Universității din Bacău, 

actualmente Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău pentru a funcționa la nivelul Departamentului 

pentru Pregătirea Personalui Didactic și pentru a da expresie intereselor și eforturilor de cercetare și formare 

inițială și continuă ale colectivului de profesori și studenți din domeniile pedagogie, psihologie și didactici. 

  

DIRECŢII DE CERCETARE   

 

1. Formarea iniţială şi continuă a profesorilor - proiecte 

 Standarde de calitate ale programelor de studii pentru profesia didactică 

 Modele si strategii de dezvoltare a competenţelor profesionale la studenţi si profesorii 

debutanţi 

 Competenţa profesională  a absolvenţilor DPPD 

 Inovaţii la nivelul programelor de formare a cadrelor didactice  

 Networked interactive ceramic whiteboards with integrated sound (ENO) for teaching and 

learning science and technology 

 Bacău and Lugano – teaching Informatics for a Sustainable Society (BLISS) 

 Aspecte actuale ale formării iniţiale şi continue pentru cariera didactică  

 Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic 

 Differentiation of instruction for teacher professional Development and students Success 

(DiDeSu) 

 

2. Abordări şi strategii privind dezvoltare profesională şi personală 

 Strategii didactice active centrate pe student 

 Pedagogii alternative – teorie şi practici educaţionale 

 Învăţarea eficientă şi dezvoltarea competenţelor profesionale 

 Studii privind dezvoltarea personală si viaţa privată 

 Strategii de diferențiere a predării – învățării - evaluării 

 

 

PUBLICAŢII EDITATE 

 

1. Volumul de studii si cercetări stiinţifice, seria Stiinţe socio-umane, până în 2009,  

http://ub.ro/dppd/cercetare/revista-studii-si-cercetari-stiintifice-seria-stiinte-socio-umane 

2. Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics, din 2010, http://jiped.ub.ro/  

 

http://ub.ro/dppd/cercetare/revista-studii-si-cercetari-stiintifice-seria-stiinte-socio-umane
http://jiped.ub.ro/


 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE  

 

1. 2015 - Conferinţa naţională CEDO - C(onsiliere)E(ducație)D(ezvoltare)O(rientare);  

2. 2008 - Conferinţa naţională cu participare internaţională Calitate si performanţă în educaţie; 

3. 2007 - Conferinţa naţională cu participare internaţională Dimensiuni calitative ale profesionalizării 

pentru cariera didactică; 

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENȚEȘTI 

 

1. Conferința studenților PERFORMED – ediția a V-a, 5.06.2015 

2. Conferința studenților PERFORMED – ediția a IV-a, 8.10.2014 

3. Conferința studenților PERFORMED – ediția a III-a, 10.05.2013 

4. Conferința studenților PERFORMED – ediția a II-a, 26.05.2012 

5. Conferința studenților – ediția I, 24.05.2011 

 

 
 

 
 

 



 

COLABORĂRI  

 

1. În plan intern 

 Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele ale Educaţiei 

 Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele ale Educaţiei 

 Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele ale Educaţiei 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 

 Universitatea din Piteşti - DPPD 

 Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi - DPPD 

 Universitatea din Oradea - Facultatea de Ştiinţe Socio-umane, DPPD 

 

2. În plan extern 

 VIA University College (Danemarca) 

 Institutul Pedagogic Cipru 

 Institutul Pedagogic Slovenia 

  IUMF du Limousin (Franţa)  

 Universitatea Savoie - Chamberry, IUFM Lille, Paris X (Nanterre), IUFM Grenoble, Universitatea 

Limoges, Universitatea Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines 

 Universitatea din Aarhus, Universitatea din Aalborg, Universitatea din Copenhaga 

 Universitatea din Bergen, Universitatea din Stavanger 

 Universitatea din Magdeburg-Stendal 

 Universitatea de Stat  Chişinău 

 Universitatea „Ion Creangă” Chişinău 


