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CINE SUNTEM?

• ISE este o instituție națională de cercetare, 
dezvoltare, inovare și formare în domeniile educației 
și tineretului, unitate conexă Ministerului Educației 
Naționale.

• Experiență relevantă în dezvoltarea proiectelor de 
cercetare în domenii diverse: 

• curriculum școlar;
• teoria educație, educație preșcolară, alternative 

educaționale;
• politici educaționale și de tineret;
• management școlar, evaluare, educația copiilor 

aflați în situație de risc, educația adulților, 
formare continuă, consiliere și orientare.



MISIUNE

• inovație în educație prin expertiză, formare, 
studii și cercetări

• suport științific pentru cele mai noi abordări 
în educație, pentru o învățare autentică, 
motivantă, activă și creativă
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OBIECTIVELE NOASTRE
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Rețele și parteneriate internaționale
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Laboratorul de Cercetare pentru Tineret

Cercetarea de tineret în România

• Încă din anul 1968 – Centrul de Studii și Cercetări 
pentru Probleme de Tineret

• Contribuție la fundamentarea unei noi ramuri în 
sociologia europeană – sociologia tineretului

• După 1989 – mult timp singura unitate de profil din 
Europa Răsăriteană

• Rol cheie în implementarea politicilor europene de 
tineret – e.g. EU Youth Strategy 2010-2018
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Laboratorul de Cercetare pentru Tineret

Proiecte de cercetare derulate în perioada 2010-2014

•Situaţia tinerilor din România în cifre şi date, coordonatori: Ancuţa Plăeşu,  Ana-

Maria Dalu, Gina Anghelescu, 2010

•Participarea tinerilor la educaţia nonformală. Oportunităţi şi obstacole, 

coordonatori: Iulian Neacşu-Dalu, Corina-Cristiana Neacşu-Dalu, 2010

•Evaluarea intermediară (2007-2009) a programului <Tineret în acţiune>,

coordonator Sorin Mitulescu, 2010

•Cetăţenia şi participarea tinerilor la viaţa politică din România, coordonatori: 

Ancuța Plăeșu, Ana-Maria Dalu, 2011

• Pregătire pentru participare şi comportament participativ  în mediul şcolar, 

coordonator Sorin Mitulescu, 2012

• Barometrul de opinie publica –Tineret 2012 - elaborare instrument de cercetare

• EUROSTUDENT, coordonator Sorin Mitulescu, 2013
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Laboratorul de Cercetare pentru Tineret

Proiecte de cercetare derulate în perioada 2010-2014 (continuare)

•Situația adolescenților din România, UNICEF ROMANIA, Institutul de Științe ale 

Educației, Centrul de Sociologie Urbană și Regională, 2013

•Școala Altfel: să știi mai multe, să fii mai bun! Evaluarea Programului național de 

activități extracurriculare și extrașcolare 2012-2013, coordonatori: Simona Velea, 

Ovidiu Măntăluță, Corina Neacșu-Dalu

•EUROSTUDENT, coordonator Sorin Mitulescu, 2014

• Aspecte privind incluziunea sociala a tinerilor aflati in afara sistemului de 

educatie, formare si ocupare profesionala (NEETs), coordonatori: Ancuța Plăeșu, 

Ana-Maria Dalu, 2014

• Youth in transition countries - innovative potential, new context, new challenges 

and new problems, proiect internațional, implementat de Institute of Rural and 

Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences în parteneriat cu 

Institutul de Științe ale Educației și cu instituții reprezentative din alte opt țări foste

comuniste, 2014-2015
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Laboratorul de Cercetare pentru Tineret

Perspective de cercetare pentru perioada 2015-2018

•Youth in transition countries - innovative potential, new context, new challenges 

and new problems, proiect internațional, implementat de Institute of Rural and 

Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences în parteneriat cu 

Institutul de Științe ale Educației și cu instituții reprezentative din alte opt țări foste

comuniste, 2015.

•Violența în mediul școlar – proiect care va fi implementat în parteneriat cu 

Institutul de Prevenire și Combatere a Criminalității, 2015-2016.

•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 viață ale 

tinerilor, abandon școlar ca fenomen social, șomaj, tranziții problematice către

piața muncii etc.).

•Fenomenul social media și platformele online în viața tinerilor.

•Activism social și participare politică în rândul tinerilor.



www.ise.ro



MULȚUMIM!

www.ise.ro


