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Cercul științific al Departamentului de Științe ale Educației
Scopul cercului științific inițiat de Departamentul de Științe ale Educației (DSE) este acela de a aduna
laolaltă profesori și studenți, specialiști și viitori specialiști în științe ale educației, într -un cadru plăcut pentru
a discuta teme de actualitate și de mare importanță în secolul XXI.
Acest cerc va privi subiectele de dezbatere pe baza mai multor materiale, din mai multe perspective,
având în vedere că în sală vor fi studenți de la licență, master dar și profesori invitați. Aceștia vor împărtăși
părerile, viziunile și astfel vor putea crește și forma o viziune despre provocările cu care ne confruntăm tot
mai mult pe plan educațional și științific.
Fiecare cerc științific se dorește a avea o abordare inovatoare a educației, cu circumscrierea
aspectelor inovatoare în predare, în sistemul educațional, în microsistemul / clasa de elevi etc. bazate pe
studiile de specialitate, cercetări și articole din țară și din străinătate.
Primul cerc științific studențesc al DȘE – prima ediție, din 8.11.2016: Cercul științific studențesc
acum și atunci – arc peste timp. Coagulat cu prezentarea conceptului, prezentarea tematică a cercurilor
ce vor urma, a avut ca invitat pe dna Prof. univ. dr. Simona Sava și a fost moderat de Lect. univ. dr. Loredana
Al Ghazi.
Cadrele didactice ale DȘE au sugerat câteva teme pe care studenții să le susțină și să le dezbată la
acest cerc. În prima întâlnire au fost discutate unele direcții științifice și câțiva studenți care au propus alte
teme de interes comun. Coagulate, temele de dezbateri științifice sunt focalizate pe:
1. Eu și ceilalți
2. Dizabilitatea în literatură și filme
3. Inovație în ed ucație
4. Europa și migranții
5. Societatea de consum
6. Familia sec. XXI
7. De ce PROFESOR?
8. Antreprenoriat....
9. Comunități profesionale
10. Copiii fără copilărie
11. Familia și școala
Temele sunt complexe și nu de fiecare dată pot fi finalizate la un singur cerc, mai ales dacă cei prezenți
doresc să cerceteze / aprofundeze pe marginea lor.
Pe baza temelor dezbătute, pot fi realizate de către studenți comunicări pe care să le prezinte la
conferința studențească din 8 mai 2017, cu ocazia aniversării celor 20 de ani ai specializării Pedagogie.
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