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DENUMIREA TEMEI 

Conf. univ. dr. 

Mihaela PĂIȘI- 

LĂZĂRESCU 

1. Constructivismul în educaţie la vârstele timpurii 

2. Invăţarea experienţială – programe educationale pentru  învățământul preşcolar și 

primar 

3. Învăţarea socială la vârstele timpurii 

4. Conţinuturi şi forme ale învăţării la vârstele timpurii 

5. Aplicaţii ale teoriilor învăţării în educaţia copilului preşcolar şi şcolar mic 

6. Teorii ale învățării aplicabile în educația timpurie 

7. Importanta  cunoasterii  potentialului   cognitiv la vârstele timpurii 

8. Metode şi tehnici de cunoaştere a dezvoltării psihice la vârstele timpurii 

9. Instrumente de caracterizare psihopedagogică a copilului 

10. Stadialitatea dezvoltării psihice 

11. Factorii dezvoltării psihice; interacţiuni şi dominante la vârstele timpurii 

12. Concepţia lui J. Piaget privind dezvoltarea intelectuală a copilului 

13. Teorii ale dezvoltării socio - morale la vârstele timpurii 

14.  Dezvoltarea cognitivă în concepţia lui Vîgotski 

15. Managementul implicarii parentale in activitatile şcolare la ciclul primar 

16. Caracteristicile familiale – predictori ai succesului şcolar 

17. Jocul -  factor  determinant  in  pregatirea prescolarului  pentru  scolaritate. 

18. Rolul jocului în dezvoltarea conduitei creative  la vârstă preşcolară. 

19. Rolul  componentelor  motivationale  in procesul  invatarii  la  prescolar /scolarul 

mic 

20. Copilul şi jocul; studiu privind manifestarea jocului în diferite contexte 

21. Valentele jocului ca metoda didactică in dezvoltarea cognitivă a prescolarului 

22. Învăţare şi joc la vârstele timpurii 

23. Specificul învăţării la vârstele timpurii 

24. Caracteristici ale activităţilor ludice la vârstele timpurii 

25. Forme şi tipuri de învăţare la vârstele timpurii 

26. Modalităţi de evaluare a rezultatelor învăţării prin joc 

27. Modalităţi de integrare a jocului în activităţile de învăţare la vârstele timpurii 

Conf. univ. dr.  

Elena DĂNESCU 

1. Valenţe formative ale metodelor interactive în stimularea creativităţiila vârsta 

timpurie 

2. Premize psihopedagogice de abordare a creativităţii la vârsta timpurie 

3. Valenţele formative ale jocului în  stimularea creativităţii la vârstă 

preşcolară/şcolară mică 

4. Locul si rolul strategiei didactice în stimularea creativităţii la vârstă 

preşcolară/şcolară mică 

5. Particularități ale proiectării activităţilor didactice în perspectiva dezvoltării 

creativităţii în învăţământul prescolar/primar 

6. Organizarea activităţilor didactice în perspectiva dezvoltării creativităţii în 

învăţământul prescolar /primar 
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Conf. univ. dr.  

Emanuel SOARE 

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

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

învățământul preșcolar/primar 

3. Evaluarea activităţilor integrate în învățământul preşcolar/primar 

4. Metode moderne de evaluare a preşcolarilor/școlarilor mici 

5. Modalități de formare a competențelor antreprenoriale în grădiniță/învățământul 

primar 

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

7. Parteneriatul școală-familie în proiectarea curriculumului  

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

9. Strategii de evaluare utilizate în învățământul preșcolar/primar 

Conf. univ. dr.  

Loredana TUDOR 

1. Modalități de abordare didactică a curriculumului pentru educație timpurie 

2. Orientări moderne în organizarea activității didactice la vârstele timpurii 

3. Modalități de organizare a activităților ludice la vârstele timpurii 

4. Diferenţiere şi individualizare la vârstele timpurii 

5. Strategii didactice centrate pe copil/ elev utilizate la vârstele timpurii  

6. Dimensiuni ale evaluării achizițiilor școlare la vârstele timpurii  

7. Specificul organizării mediului educațional la vârstele timpurii 

8. Formarea competentelor transversale prin strategii de abordare integrată a 

învăţării 

9. Educație interculturală prin medii non-formale și informale în învățământul 

preşcolar şi primar 

Conf. univ. dr.   

Magdalena STAN 

1. Managementul implicarii parentale in activitatile şcolare la ciclul primar 

2. Caracteristicile familiale – predictori ai succesului şcolar 

3. Managementul abilităţilor interpersonale la vârstele timpurii 

4. Dinamica imaginii de sine la varstele timpurii 

5. Profiluri  de dezvoltare psihosocială ale copilului pregătit pentru şcoală – studii 

de caz 

6. Metode şi tehnici de evaluare a nivelului de dezvoltare a copilului pregătit pentru 

şcoală 

7. 7. Efectul jocurilor pe calculator şi comportamentul social al copiilor la varstele 

timpurii 

Lect. univ. dr. 

Ileana GURLUI 

1. Rolul strategiilor ludice în stimularea învăţării la clasele primare; 

2. Formarea competentelor prin strategii de abordare integrată a învăţării; 

3. Importanţa evaluării formative în ameliorarea procesului învăţării la şcolarul mic; 

4. Dimensiuni ale învăţării bazate pe proiect tematic la vârste timpurii; 

5. Strategii şi tehnici de stimulare a inteligenţei emoţionale la vârsta şcolară mică 

6. Unitatea de cerințe, cadrul relaţionării dintre familie şi instituţia de învăţământ 

7. Învăţarea interactivă şi integrată, factor esenţial al succesului şcolar  

8. Curriculum centrat pe copil. Modalități de realizare în educația preşcolară şi 

primară 

9. Interculturalitatea în universul educației primare 

10. Educație interculturală prin medii non-formale și informale în învățământul 

preşcolar şi primar 

11. Ameliorarea dificultăţilor de adaptare a copiilor la mediul grădiniţei - proceduri şi 

strategii eficiente 

12. Stiluri şi strategii de dezvoltare calitativă a interrelaţionării la vârsta şcolară mică 

13. Jocul didactic - modalitatea de formare a deprinderilor de activitate intelectuala 

14. Eficienta instrumentelor de evaluare alternativă asupra progresului scolar la elevii 

de ciclu primar 

15. Specificul evaluării activităţilor din învăţământul preşcolar/primar 

16. Contribuţia jocului didactic la dezvoltarea proceselor cognitive ale 
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prescolarului/scolarului mic 

17. Integrarea elevilor cu disabilităţi mintale în şcoala de masă. 

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.  

Conf. univ. dr.  

Loredana BLOJU 

1. Modalităţi de formare a competenţei de comunicare la vârstele timpurii 

2. Modalităţi de depăşire a blocajelor de comunicare la vârstele timpurii 

3. Comunicarea verbală şi nonverbală la preşcolari – aspecte teoretico-metodice 

Lect. univ. dr.  

Adriana LAZĂR  

STRATEGII DE DEZVOLTARE A LIMBAJULUI ȘI A COMUICĂRII LA VÂRSTELE 

TIMPURII; 

1. Contribuția jocului didactic la dezvoltarea vorbirii preșcolarilor 

2. Rolul jocului didactic, al jocului de rol și al dramatizărilor în dezvoltarea 

limbajului verbal și non-verbal al preșcolarilor  

3. Valențele formative ale jocului și exercițiului în dezvoltarea comunicării 

preșcolarilor 

4. Integrarea în activităţile didactice a softurilor educaţionale cu rol în educarea 

limbajului 

5. Activitățile extracurriculare (serbări, șezători, cluburi de lectură) cu rol în 

stimularea comunicării verbale la vârstele timpurii 

6. Jocuri pentru corectarea tulburărilor de vorbire la vârstele timpurii – aspecte 

metodologice 

7. Contribuția jocului didactic la însuşirea regulilor gramaticale de exprimare 

corectă si imbogatirea vocabularului prescolarilor 

8. Jocurile inspirate din poveștile cu conținut fantastic – instrumente didactice 

pentru dezvoltarea limbajului la vârstele timpurii 

9. Jocul didactic inspirat din poveștile pentru copii folosit în dezvoltarea limbajului 

și a comunicării preșcolarilor – aspecte metodologice 

10. Jocuri didactice de educare a limbajului practicate în afara activităţilor comune – 

aspecte metodologice 

11. Jocuri pentru stimularea exprimării verbale și exersarea aparatului fono-

articulator la preșcolari – aspecte metodologice 

12. Jocurile și activitățile alese cu rol în stimularea comunicării verbale – aspecte 

metodologice 

13. Stimularea comunicării prin intermediul cărților pentru preșcolari 
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COMUNICARE DIDACTICĂ 

1. Rolul feedback-ului în comunicarea didactică la nivel preșcolar 

2. Implicațiile conflictului școlar asupra comunicării didactice 

3. Forme de comunicare în context școlar 

Lect. univ. dr.  

Nicoleta 

SĂMĂRESCU 

1. Rolul jocurilor logico-matematice în procesul de predare-învățare a figurilor 

geometrice 

2. Rolul jocurilor logico-matematice în dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale 

preşcolarilor  

3. Rolul activităților inctelectuale prematematice 

4. Rolul jocurilor didactice matematice în predare-învățarea unităților de măsură 

5. Rolul, locul şi metodologia jocului didactic matematic în învăţământul preşcolar  

6. Diferențiere și individualizare în activitățile matematice 

7. Evaluarea activităților cu conținut matematic 

8. Rolul tehnologiei în activitățile matematice  

9. Rolul metodei figurative în rezolvarea problemelor din învățământul primar 

10. Rolul metodei falsei ipoteze în rezolvarea problemelor din învățământul primar 

11. Rolul metodei mersului invers în rezolvarea problemelor din învățământul primar 

12. Rolul studiului problemelor de amestec și aliaj în cadrul învățământului primar 

13. Rolul matematicii distractive din învățământul primar 

14. Rolul modelelor electronice în predarea-învățarea matematicii  

15. Rolul elementelor de logică matematică în predarea-învățarea matematicii 

16. Modelarea matematică în școala primară 

Lect. univ. dr.  

Tudor 

PETRESCU 

17. Valențe formative ale jocului didactic matematic 

18. Matematica de toate zilele în cadrul activităților integrate în învățământul 

preșcolar 

19. Jocul didactic matematic – activitate ludică în învățământul preșcolar 

Conf. univ. dr.  

Gabriela-Paula 

PETRUŢA 

1. Modalităţi de stimulare a învăţării centrate pe elev în învăţământul preşcolar  

2. Modalităţi de stimulare a învăţării centrate pe elev în învăţământul primar  

3. Premise psihologice ale învăţării centrate pe copil la vârstele timpurii 

4. Strategii centrate pe copil utilizate la vârstele timpurii 

5. Învăţarea centrată pe elev în învăţământul preşcolar – aplicaţii practice 

6. Învăţarea centrată pe elev în învăţământul primar – aplicaţii practice 

7. Modalităţi de realizare a educaţiei pentru sănătate la vârstele timpurii 

8. Strategii didactice de realizare a educaţiei pentru sănătate în învăţământul 

preşcolar şi primar 

9. Metode şi mijloace didactice specifice educaţiei pentru sănătate la vârstele 

timpurii 

10. Formarea deprinderilor de menţinere a sănătăţii – obiectiv al educaţiei pentru 

sănătate la vârstele timpurii  

11. Formarea deprinderilor igienico-sanitare la vârstele timpurii 

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 

 

 


