
Pe urmele înaintaşilor…
Disciplinele de pedagogie şi didactica

specialităţii au fost predate de către reputaţi

specialişti ai domeniului. Deschizător de drumuri

a fost pedagogul Ştefan Bârsănescu, format la

şcoala germană, a promovat o politică a

educaţiei (Politica culturii, 1937) adaptată

realităţilor româneşti. Îndepărtat din învăţământul

superior de la Universitatea “Al. I. Cuza”,

profesorul Bârsănescu a fost primit să ţină

cursuri la universitatea noastră (1946-1953),

creînd un nou domeniu (cel al pedagogiei

agricole).

Asistentul său, profesorul George

Văideanu (1953-1954) a continuat pedagogia

culturii a magistrului său, adăugându-i o

expertiză internaţională acumulată ca înalt

funcţionar al UNESCO (1973-1981).

Un colaborator al profesorului Văideanu a

fost şi metodicianul Nicolae Cerchez (1983-

1984; 1996-2002). Cercetările sale au vizat

modernizarea curriculumului şcolar la liceele

agricole, predarea-învăţarea în perspectivă

interdisciplinară şi, ca un adevărat testament

spiritual, a lăsat o consistentă didactică a

disciplinelor agronomice.

Desigur, în faţa acestor iluştri înaintaşi,

misiunea celor care predau astăzi disciplinele

psihopedagogice şi de didactica specialităţii este

nobilă şi incumbă responsabilităţi noi în

concordanţă cu exigenţele timpului nostru de

modelare a umanului.

Experinţe inovatoare…
 Misiune: formarea iniţială şi continuă a

cadrelor didactice din învăţământul

preuniversitar şi superior;

 Expertiza cadrelor didactice din

departament, provenind din învăţământul

preuniversitar, formatori în domeniu;

 Promovarea unor proiecte cu caracter

inovativ: “Dezvoltarea competenţei

metacognitive la studenţii din anul I (A-i învăţa

pe studenţi cum să înveţe), în parteneriat cu

universităţile din Suceava şi Bacău,

92106/2008/ PN II A.N.C.S., (coord. prof. dr.

Mihai Stanciu); “Consolidarea capacităţii

instituţionale a Consorţiului Regional în

vederea dezvoltării învăţământului profesional

şi tehnic şi a învăţământului superior în

concordanţă cu provocările societăţii

postmoderne”, POSDRU/ 41/3.3/G/21568

(coord. Prof. dr. Mihai Stanciu); “MĂSURI

ACTIVE PENTRU CREȘTEREA

PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR

ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN

MEDII DEFAVORIZATE Antre_S”

POCU/379/6/21/124388(manager conf. dr.

Carmen-Olguţa Brezuleanu);

 Modernizarea predării-învăţării prin

integrarea mijloacelor 3 D (cele 5 laboratoare

ale USV Iaşi) în formarea iniţială şi continuă a

cadrelor didactice;

 Proiecte educaţionale cu caracter

transdisciplinar (cu Liceul de Informatică Iaşi,

Colegiul “V. Adamachi” Iaşi, Liceul “H. Vasiliu”

din Miroslava;

 Cercetări de pedagogie universitară, etc.


