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DIDACTIC  

DENUMIREA TEMEI 

Conf. univ. dr. 

Mihaela PĂIȘI- 

LĂZĂRESCU 

1. Rolul gradinitei in adaptarea şcolară a copilului prescolar 

2. Formarea conştiinţei de sine în copilărie 

3. Autocunoaştere şi dezvoltare personală  

4. Stadii ale dezvoltării morale în copilărie 

5. Instrumente de evaluare psihopedagogică şi socială a copilului 

6. Temperamentul latura dinamico-energetică a personalităţii  

7. Specificul creativităţii la preşcolar 

8. Specificul activităților de consiliere și orientare la vârstele timpurii 

9. Manifestări agresive la vârsta preşcolară / şcolară mică 

10. Studiu privind dezvoltarea cognitivă a preşcolarului/ şcolarului mic  

11. Joc și învățare la vârstele timpurii 

12. Relaţia dintre inteligenţa emoţională şi succesul şcolar 

13. Factori ai succesului şcolar 

14. Cauze ale insuccesului școlar 

15. Cauze ale abandonului şcolar 

16. Studiu privind dezvoltarea limbajului şi performanţele şcolare 

17. Rolul familiei în pregătirea copilului pentru şcoală  

Conf. univ. dr.  

Loredana TUDOR 

1. Abordarea didactică a finalităților ariei curriculare Consiliere și orientare 

(preșcolar/primar/ gimnazial/ liceal/ vocațional) 

2. Proiectarea activităților educaționale în cadrul ariei curriculare Consiliere și 

orientare 

3. Mijloace educaționale în realizarea obiectivelor educaționale ale  ariei 

curriculare Consiliere și orientare 

4. Forme de realizare a activităților  în cadrul ariei curriculare Consiliere și 

orientare  

5. Strategii didactice specifice ariei curriculare Consiliere și orientare 

6. Modalități de evaluare a achizițiilor școlare în cadrul ariei curriculare 

Consiliere și orientare 

7. Influenţa relaţiei de parteneriat educativ familie – grădiniță/ școală - 

comunitate asupra dezvoltării preşcolarului/ școlarului 

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 

6. Strategii de preventie a bullying-ului la prescolari si scolari 

7. Metode si tehnici utilizate in consilierea educationala 
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8. Programe personalizate de dezvoltare a abilitatilor sociale si emotionale la 

prescolari/scolari/ elevi 

9. Strategii de cunoastere a calei de elevi/ grupei de prescolari 

10. Strategii utilizate in consilierea parentala  

11. Antrenarea şcolarilor mici în procesul de mediere şi rezolvare a problemelor 

din mediul şcolar 

Conf. univ. dr.  

Mihaela NEACȘU 

1. Managementul învățării – de la teoretic-reflexiv la pragmatic-aplicativ 

2. Managementul informațiilor și calitatea învățării în școala primară 

3. Consilierea părinților pentru comunicare și nonviolență în familie 

4. Consilierea educațională a elevilor pentru optimizarea învățării școlare 

5. Consilierea părinților pentru comunicare pozitivă și suport afectiv-atitudinal 

6. Pedagogia muncii intelectuale în școala primară 

7. Strategii și stiluri de învățare - resurse ale autoreglării învățării eficiente 

8. Stilurile de învățare și formarea competenței de ,,a învăța să înveți” 

9. Modele contemporane ale învățării pentru o școală a învățării 

10. Modelarea situațiilor educative și optimizarea învățării la ciclul primar 

Conf. univ. dr.  

Gabriela-Paula 

PETRUŢA 

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 

Lect. univ. dr. 

Claudiu Eduard 

IONESCU 

 

1. Conditiile invatarii si reusita scolara la scolarul mic.Modalităţi de 

promovare a succesului şcolar.  

2. Modalităţi de prevenire, intervenţie si consiliere în devianţa şcolară si 

imbunatatirea procesului de adaptare socio-educationala a elevilor în 

învăţământul primar 

3. Forme de manifestare ale devianţei şcolare în învăţământul primar  

4. Egalizarea sanselor prin accesul elevilor cu dificultati de invatare in 

invatamantul public.  

5. Recompensele ca modalitate de incurajare a comportamentelor adecvate la 

prescolari/scolari 

6. Strategii de consiliere pentru dezvoltarea stimei de sine la copiii preşcolari 

/de vârstă şcolară mică  

7. Invatarea, predarea si evaluarea centrate pe elev – avantaje, caracteristici si 

mijloace de realizare. 

8. Strategii de abordare psihopedagogică a dificultăţilor de învăţare la scolarul 

mic / prescolar 

9. Rolul reglator al limbajului in comportamentul copiilor cu tulburari de 

limbaj. 

10. Relatiile interpersonale in contextul diversitatii etnice si culturale in clasa de 

elevi.  

 
NOTĂ:  

- STUDENŢII-MASTERANZI POT PROPUNE ŞI ALTE TEME ÎN CONCORDANŢĂ 

CU COMPETENŢELE VIZATE DE PROGRAMUL DE STUDIU URMAT CU 

ACORDUL PROFESORULUI COORDONATOR ŞI CU AVIZUL DIRECTORULUI DE 

DEPARTAMENT ŞI AL  DECANULUI 

- CERERILE PENTRU ALEGEREA TEMEI ŞI A COORDONATORULUI LUCRĂRII 

DE LICENŢĂ/ ABSOLVIRE / DISERTAŢIE SE DEPUN LA SECRETARIAT PÂNĂ LA 

DATA DE 30.10.2018 

 

 


