Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE)

CCPEE reprezintă o structură de cercetare și informare
menită să promoveze echitatea în educație și să genereze excelența în
cercetare. Scopul CCPEE este sprijinirea și promovarea eficienței și echității în educație. În
acest sens CCPEE derulează cercetări, elaborează studii și oferă informare și consultanță în
domeniul său de analiză și studiu: echitatea în educație. CCPEE dezvoltă parteneriate cu
asociații neguvernamentale, școli și grădinițe care pot sprijini acest demers. Activitatea de
cercetare – dezvoltare se desfășoară în conformitate cu strategia U.B. și este orientată către
activități de cercetare, informare și promovare a informațiilor necesare asigurării echității în
educație.
În acest context, se definesc următoarele obiective strategice ale activității de cercetare
dezvoltare:
1. Creșterea performantei științifice prin obținerea unor rezultate științifice de vârf,

competitive pe plan global;
2. Transferul cât mai rapid al rezultatelor cercetării în domeniul educațional, atât la nivel

preuniversitar, universitar, cât și la nivelul societății civile;
3. Creșterea impactului social al cercetării, prin influențarea de politici educaționale

bazate pe cercetare;
4. Creșterea vizibilității naționale și internaționale prin organizarea și participarea la

manifestări științifice, creșterea numărului de publicații în reviste de specialitate (în
special în cele cotate ISI);
5. Creșterea participării echipelor de cercetare la proiecte naționale, europene și

internaționale;
6. Creșterea participării membrilor comunității științifice ca experți evaluatori la

competiții naționale și internaționale.
7. Dezvoltarea parteneriatului universității cu societatea civilă prin legăturile cu federații,

asociații și fundații care au același domeniu de expertiză.
8. Dezvoltarea parteneriatului universității cu societatea civilă prin legăturile cu școli și

grădinițe care militează pentru aplicarea echității la nivelul practicilor dezvoltate.

Direcţii de acţiune:
•

Elaborarea de studii fundamentale și aplicative în domeniul echității în educație;

•

Implementarea de proiecte de cercetare, privitor la modul de asigurare a egalizării
șanselor și eliminarea tuturor formelor de discriminare;

•

Organizarea de conferințe, seminarii, simpozioane, ETC, în realizarea scopului;

•

Organizarea de activități de formare continuă;

•

Disemniarea informațiilor pentru sensibilizarea și implicarea comunității academice și
non-academice în realizarea scopului;

•

Sprijin prin consultanță și consilierea pentru organizarea unui/unor centru (centre) de
resurse pentru promovarea echității în educație.

•

Lobby și advocacy pentru promovarea echității în educație.

Coordonatorul centrului CCPEE: prof. univ. dr. Ecaterina Vrăsmaș
Mai multe detalii pe site-ul https://echitateineducatie.wixsite.com/ccpee

