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                    implicat Şi de a argumenta continutul acestora ; 
- atitudine  creativă,  spirit  exploratoriu  şi  motivaţie  pentru  investigarea şi 

explicarea  fenomenelor educaţionale; 
- atitudini şi capacităţi de autoformare,  de autoevaluare şi de optimizare continuă a 

practicilor profesionale.  
 

 
a) Teme privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării 

unei lucrări metodico-ştiinŢifice; 
 

1. Specificul cercetării pedagogice 
1.1 Originea cercetării pedagogice 
1.2 Principalele tipuri de cercetare 
1.3 Etapele unei cercetări pedagogice 

1.3.1 Definirea problemei 
1.3.2 Prezentarea contextului teoretic al problemei cercetării 
1.3.3 Obiectivele şi ipotezele cercetării 
1.3.4 Prezentarea metodologiei de cercetare 
1.3.5 Prezentarea rezultatelor cercetării 
1.3.6 Analiza şi interpretarea rezultatelor cercetării 
1.3.7 Concluziile cercetării 
1.3.8 Prezentarea bibliografiei şi a informaţiilor suplimentare privind cercetarea 

 
2. Eşantionarea şi eşantionul cercetării 

2.1 Necesitatea şi avantajele eşantionării 
2.2 Felurile eşantionării 
2.3 Tipuri de eşantion  

 
3. Metode, tehnici şi instrumente de cercetare 

3.1 Metoda observării 
3.2 Experimentul pedagogic 
3.3 Metoda anchetei 
3.4 Teste şi probe psihologice utilizate în cercetarea pedagogică 
3.5 Tehnici sociometrice 
3.6 Studiul de caz 
3.7 Metoda comparativă 
3.8 Metoda istorică 

 
4. Metode de prelucrare,analiză şi interpretare a datelor 

 
5. Modalităţi de prezentare a datelor cercetării: tabele de rezultate, reprezentări grafice etc. 



6. Elaborarea şi evaluarea lucrării metodico-ştiinţifice: 
 
6.1. Norme de tehnoredactare 
6.2.Structura lucrării metodico-ştiinţifice 
6.3.Citarea surselor bibliografice 
6.4.Prezentarea lucrării metodico-ştiinţifice 
6.5. Evaluarea lucrării metodico-ştiinţifice 
 

8. Necesitatea respectării normelor etice în cercetarea ştiinţifică responsabilă. 
 
 

b) Teme privind domeniul de specialitate si didactica acestuia  
(se elaborează pentru fiecare domeniu în parte, indicându-se bibliografia minimală aferentă) 

 
BIBLIOGRAFIE GENERALĂ pentru a) : 
 

1. ANTONESEI, L., POPA, N.L. & LABĂR, A. V., 2009, Ghid pentru cercetarea educaţiei, 
Editura Polirom Iaşi. 

2.  CHELCEA, S., 2007, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, 
Editura Economică, Bucureşti; 

3. CUCOŞ, C. (coord.), 2009, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare Şi grade 
didactice, ed. a III-a , Editura Polirom, IaŞi; 

4. DRĂGAN, I., NICOLA, I., 1993, Cercetarea psihopedagogică, Editura Tipomur, Târgu-
Mureş; 

5. HAVÂRNEANU. C., 2000, Metodologia cercetării în ştiinţele sociale, Editura Erota, Iaşi; 
6. HOLBAN, I., 1976, Cunoaşterea elevului. O sinteză a metodelor., Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti; 
7. LABĂR, A.V., 2008, SPSS pentru ştiinţele educaţiei, Editura Polirom, Iaşi; 
8. MĂRGINEAN, I., 2002, Proiectarea cercetării sociologice, Editura Polirom, Iaşi; 
9. MUSTER, D., 1985, Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ, Editura Litera, 

Bucureşti; 
10. NEACŞU, I., MANASIA, L., CHICIOREANU, T.,2016,  Elaborarea lucrărilor de 

licenţă, disertaţie şi gradul didactic I. Ghid ştiinţific şi metodologic, Editura Paralela 45, 
Piteşti. 

11. VOICULESCU, E., VOICULESCU, F., 2007,. Măsurarea în stiinţele educaţiei. Institutul 
European, Bucureşti. 

12. ***O.M. Nr. 5561/ 7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 
personalului  din învăţământul preuniversitar, cu modificările Şi completările ulterioare. 
 


