Universitatea din Piteşti
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Propunere teme disertaţie programul de studiu Educaţie timpurie
Cadru didactic
Date de contact
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conf. univ. dr. Loredana TUDOR
Email: sofialoredanatudor@gmail.com
Tel.: 0759143862
Teme
Perspective în educația timpurie prin strategia ”Educația 2020/2030”
Formarea cadrelor didactice din perspectiva politicilor si strategiilor europene privind educaţia
la vârstele timpurii
Abordarea interculturală în educația timpurie
Paradigma educației centrate pe copil /elev în educația timpurie
Organizarea activităților educaționale pe domenii de dezvoltare în educația timpurie
Proiectarea integrată în educația timpurie

Cadru didactic
Date de contact

Conf. univ. dr. Magdalena STAN
smariamagdalena@gmail.com
Teme

1. Joc-invatare- dezvoltare la varstele timpurii
2. Specificul evaluarii la varstele timpurii
3. Metode de cunoastere a copilului la varstele timpurii
4. Strategii de dezvoltare personala la varstele timpurii
Cadru didactic
Date de contact

Conf. univ. dr. Adriana LAZĂR
oadaro@yahoo.com, 0723482804
Teme

1. Valorificarea poveștilor cu conținut fantastic în scopul dezvoltării competențelor de
comunicare orală ale preșcolarilor
2. Valorificarea jocului și exercițiului în în scopul educării limbajului la preșcolari
3. Integrarea în activităţile didactice a softurilor educaţionale cu rol în educarea
limbajului
4. Stimularea comunicării verbale la vârstele timpurii prin activități extracurriculare
5. Abordarea jocului didactic în vederea ameliorării tulburărilor de vorbire la vârstele
timpurii
6. Abordarea jocului didactic în vederea însuşirii regulilor gramaticale de exprimare
corectă si îmbogățirea vocabularului preșcolarilor
7. Jocurile inspirate din povești cu conținut fantastic – instrumente didactice pentru
educarea limbajului la vârstele timpurii
8. Jocul didactic inspirat din poveștile pentru copii folosit în dezvoltarea limbajului și
comunicării preșcolarilor
9. Jocuri didactice de educarea limbajului practicate în afara activităţilor comune
10. Dezvoltarea competențelor de exprimare orală prin intermediul cărților pentru
preșcolari
11. Abordarea didactică a poeziilor despre natură și micile viețuitoare în vederea
educării limbajului la vârstele timpurii
12. Predarea integrate în grădinița de copii
13. Abordarea didactică a jocului didactic în scopul educării limbajului la preșcolari

14. Valorificarea dramatizărilor și a jocurilor de rol în vederea educării limbajului la
vârstele timpurii
15. Abordarea didactică a povestirilor în activitățile de educarea limbajului la preșcolari
16. Abordarea didactică a poveștilor în scopul dezvoltării competențelor de comunicare
ale preșcolarilor
Cadru didactic
Date de contact

Conf. univ. dr. Marius-Valeriu GRECU
mariusgrecu33@yahoo.com
Teme

1. Strategii didactice de activizare, îmbogăţire, nuanţare a vocabularului copilului preşcolar
2. Contribuţia jocului didactic în dezvoltarea limbajului şi a comunicării orale a preşcolarilor
3. Dezvoltarea competenţelor de comunicare ale preşcolarilor prin intermediul poveştilor.
4. Strategii didactice de formare şi dezvoltare a capacităţii de exprimare orală a copiilor din
grădiniţă.
5. Jocul didactic – modalitate eficientă în realizarea obiectivelor majore ale activităţii de educare a
limbajului în învăţământul preşcolar
6. Valenţe educative şi estetice ale basmelor şi poveştilor pentru copii în activitatea de educare a
limbajului preşcolarilor.
7. Contribuţia jocului de rol şi a dramatizării în dezvoltarea capacităţii de comunicare orală a
copiilor din grădiniţă.
Cadru didactic
Date de contact

Conf. univ. dr. Gabriela-Paula PETRUŢA
0744652092
Teme
Disciplina: Educaţia pentru sănătate
1. Modalităţi de realizare a educaţiei pentru sănătate la vârstele timpurii
2. Strategii didactice de realizare a educaţiei pentru sănătate în învăţământul preşcolar şi primar
3. Metode şi mijloace didactice specifice educaţiei pentru sănătate la vârstele timpurii
4. Formarea deprinderilor de menţinere a sănătăţii – obiectiv al educaţiei pentru sănătate la
vârstele timpurii
5. Formarea deprinderilor igienico-sanitare la vârstele timpurii
Disciplina: Stimularea achizițiilor elementare despre lume și mediul înconjurător
1. Strategii didactice utilizate în vederea stimulării achizițiilor elementare despre lume și mediul
înconjurător la preșcolari
2. Metode didactice aplicate în vederea familiarizării precolarilor cu natura în cadrul activităților
desfășurate în și în afara grădiniței
Cadru didactic
Date de contact

Conf. univ. dr. Maria PESCARU
mariapescaru@yahoo.com, tel. 0745157786
Teme
DISCIPLINA STANDARDE DE CALITATE ÎN INVĂȚĂMÂNT
1. Managementul calităţii în învăţământul preuniversitar, nivel preșcolar/primar, din perspectiva
documentelor naționale
2. Rolul controlului managerial intern în îmbunătăţirea calităţii în învățământul preuniversitar
3. Importanța procedurilor – instrumente de asigurare/reglare a calităţii instituţiei de învăţământ
4. Sistemul de control managerial intern-forme de realizare
5. Standarde de calitate și indicatori de performanță realizabili în instituția de învățământ
preșcolară/școlară
6. Importanța respectării calității procesului didactic în învățământul preșcolar/primar
7. Forme de realizare a culturii calității la nivelul unității de învățământ preșcolar/primar
8. Forme de realizare a autoevaluării calității în unitățile de învățământ preșcolar/primar
9. Cultura organizațională și importanța calității mediului educațional -standarde și exigențe
actuale

10. Sistemul național de management al calității în învățământul preuniversitar –nivel
preșcolar/primar
11. Perspectiva managerială asupra calității și metoda benchmarketing în unitățile de învățământ
preuniversitar –nivel preșcolar/primar
12. Introducerea sistemului de management al calității în unitățile de învățământ-analiza SOWT și
PASTE
13. Importanța respectării prevederilor legale privind calitatea în învățământul preuniversitar –nivel
preșcolar/școlar
14. Forme de realizare a evaluării periodice/autorizării/acreditării unităților de învățământ
preuniversitar-nivel preșcolar/primar
Cadru didactic
Date de contact

Conf. univ. dr. Mihaela Păiși LĂZĂRESCU
mihaelapaisi@yahoo.com
Teme
1. Metode şi tehnici de cunoaştere a dezvoltării psihice la vârstele timpurii
2. Stadialitatea dezvoltării psihice
3. Factorii dezvoltării psihice; interacţiuni şi dominante la vârstele timpurii
4. Concepţia lui J. Piaget privind dezvoltarea intelectuală a copilului
5. Teorii ale dezvoltării socio -morale la vârstele timpurii
6. Jocul - factor determinant in pregătirea preșcolarului pentru școlaritate.
7. Rolul jocului în dezvoltarea conduitei creative la vârstă preşcolară.
8. Învăţare şi joc la vârstele timpurii
9. Specificul învăţării la vârstele timpurii
10. Modalităţi de evaluare a rezultatelor învăţării prin joc
11. Modalităţi de integrare a jocului în activităţile de învăţare la vârstele timpurii

Cadru didactic
Date de contact

Conf. univ. dr. Elena DĂNESCU
Tel.0723022757 lilidanescu@yahoo.com
Teme

1. Forme de organizare a procesului didactic la vârstă timpurie
2. Valenţe formative ale metodelor didactice interactive la vârstă timpurie
3. Valenţele formative ale jocului în stimularea creativităţii la vârstă timpurie
4. Strategii şi metode de evaluare didactică folosite în învăţământul preşcolar
5. Particularităţi ale proiectarii didactice în învăţământul preşcolar
6. Organizarea activităţilor didactice în perspectiva dezvoltării creativităţii la vârstă timpurie
Cadru didactic
Date de contact

Lect. univ. dr. Adriana Elena GEANTĂ
adrianageanta@yahoo.com / 0742015992
Teme
1. Rolul metodelor interactive de grup în educarea limbajului la preșcolari
2. Stimularea și dezvoltarea expresivității limbajului prin activități specifice învățământului primar
3. Rolul formativ al povestirilor/repovestirilor în dezvoltarea limbajului preșcolarilor
4. Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului verbal și non-verbal al preșcolarilor
5. Valențe educative și formative ale lecturii după imagini în activitățile cu preșcolarii

Cadru didactic
Date de contact
1.
2.
3.
4.

Lect. univ. dr. Nicoleta SĂMĂRESCU
nicoleta.samarescu@gmail.com
Teme
De la joc la invațare in învăţământul preşcolar
Stimularea creativității în activitățile matematice
Stimularea abilităţilor matematice la vârsta timpurie
Impactul noilor tehnologii in procesul de predare

5. Materiale si mijloace didactice in activitatile matematice
Cadru didactic
Date de contact
1.
2.
3.
4.

Lect. univ. dr. Eduard IONESCU
Mail : edi0807@yahoo.com
Teme
Modalităţi de cunoaştere şi valorificare a potentialului afectiv-emotional al copilului prescolar
Rolul parteneriatului şcoală – familie în dezvoltarea personalităţii prescolarului (optional cu
CES)
Jocul si dezvoltarea psihica a copilului (optional a copilului cu CES)
Metode si procedee de dezvoltare a comunicarii verbale in invatamantul prescolar.
Strategii de abordare psihopedagogică a dificultăţilor de învăţare la prescolar

Cadru didactic
Date de contact

Lect.univ.dr. Tudor PETRESCU
tudor.petrescu@upit.ro; tel 0746162782
Teme
1. Valențe educative ale jocului didactic matematic
2. Rolul clasei pregătitoare – prima etapă a învățământului primar pentru educația la matematică
3. Valențe interdisciplinare ale jocurilor logico-matematice la vârsta preşcolară
Cadru didactic
Date de contact

Lect. univ.dr. Ileana GURLUI
gurluiileana@yahoo.com
Teme
1. Dimensiuni ale învăţării bazate pe proiect tematic la vârste timpurii
2. Ameliorarea dificultăţilor de adaptare a copiilor la mediul grădiniţei
3. Jocul didactic - modalitatea de formare a deprinderilor de activitate intelectuala
4. Specificul evaluării activităţilor din învăţământul preşcolar/primar
5. Educație interculturală prin medii non-formale și informale în învățământul preşcolar şi primar
Cadru didactic
Date de contact
1.
2.
3.
4.
5.

Conf. univ. dr. Bogdan NICOLESCU
nicolescubogdan81@yahoo.com
Teme
Asupra posibilităților de utilizare a istoriei dezvoltării științelor și matematicii în construcția
situațiilor didactice la nivelul preşcolarităţii
Asupra introducerii conceptelor de mărimi, unități de estimare(măsură) şi estimare (măsurare)
prin activitățile integrate din în învăţământul preşcolar
Matematica de toate zilele în cadrul activităţilor integrate din învăţământul preşcolar
Asupra filosofiei matematice în educaţia timpurie
Asupra posibilităţilor de dezvoltare a limbajului prematematic şi preștiințific la nivelul educaţiei
timpuri folosind metoda APOS (Action, Processes, Objects and Schemas)

