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Prof. univ. dr. LILIANA  EZECHIL 

1. Relațiile de comunicare în consilierea elevilor 

2. Relațiile de comunicare în consilierea părinților 

3. Metode și forme de consiliere a familiei 

4. Politici naționale în domeniul consilierii educaționale 

5. Modalități de realizare a educației părinților copiilor preșcolari 

6. Modalități de realizarea educației părinților școlarilor mici 

Conf. univ. dr. Mihaela  Păiși Lăzărescu 

1. Formarea conştiinţei de sine în copilărie 

2. Autocunoaştere şi dezvoltare personală  

3. Stadii ale dezvoltării morale în copilărie 

4. Instrumente de evaluare psiho - pedagogică şi socială a copilului 

5. Temperamentul latura dinamico-energetică a personalităţii  

6. Specificul creativităţii la preşcolar 

7. Specificul activităților de consiliere și orientare la vârstele timpurii 

8. Manifestări agresive la vârsta preşcolară / şcolară mică 

9. Studiu privind dezvoltarea cognitivă a preşcolarului/ şcolarului mic  

10. Relaţia dintre inteligenţa emoţională şi succesul şcolar 

11. Factori ai succesului şcolar 

12. Cauze ale abandonului şcolar 

13. Studiu privind dezvoltarea limbajului şi performanţele şcolare 

14. Studiu privind inteligențele multiple la vârsta scolară mica 

15. Parteneriatul școală – familie factor al succesului școlar 

16. Consilierea copiilor du dificultăți de învățare 
 

Conf.univ.dr.Mihaela Gabriela Neacșu 

1. Calitatea procesului didactic- standarde și exigențe actuale 

2. Calitatea managementului educațional- standarde şi exigențe actuale  

3. Calitatea parteneriatului grădiniță-școală pentru integrarea copiilor în clasa pregătitoare 

4. Cultura calităţii în organizaţia şcolară/preșcolară  

5. Standarde de calitate în educația părinților  

6. Calitatea informațiilor și managementul  învățării în școala primară 

7. Resurse cognitive și motivaționale în dezvoltarea carierei didactice 
 



Conf. univ. dr. Gabriela Petruța 

1. Modalităţi de realizarea a învăţării prin cooperare în învăţământul preşcolar/ primar 

2. Educaţia nutriţională în învăţământul preşcolar/ primar 

3. Formarea unui stil de viaţă sănătos în învăţământul preşcolar/ primar 

 

Conf. univ. dr. Emanuel SOARE  

1. Eficientizarea modalităților de realizare a curriculumului centrat pe competențe în 

învățământul preșcolar/primar 

2. Evaluarea activităţilor integrate în învățământul preşcolar/primar 

3. Metode moderne de evaluare a preşcolarilor/școlarilor mici 

4. Modalități de realizare a evaluării formative în învăţământul preşcolar/primar 

5. Parteneriatul școală-familie în proiectarea curriculumului  

6. Proiectarea strategiilor de evaluare utilizate în învăţământul preşcolar/primar 

7. Strategii de evaluare utilizate în învățământul preșcolar/primar 

8. Aspecte practice ale proiectării curriculumului activ/participativ în grădiniță 

9. Formarea competențelor antreprenoriale în grădiniță/învățământul primar 
 

Conf. univ. dr. Magdalena Stan 

1.  Factori psihosociali ai inadaptării şcolare 

2. Programe personalizate de consiliere în problemele de comportament 

3. Utilizarea poveştii/ a artelor plastice în dezvoltarea personală a copiilor/ elevilor 

4. Surse ale comportamentului disfuncţional la elevii/ copii 

5. Specificul grupului în consilierea educaţională 

 

Conf. univ. dr. Loredana Tudor 

1. Specificul activităților de dezvoltare personala în clasa pregătitoare 

2. Proiectarea și organizarea activităților de dezvoltare personala la clasele I- aII-a – finalități, 

conținut, metodologie 

3.  Formarea competențelor copiilor / elevilor prin activitățile de consiliere educațională 
 

 


