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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.  

Loredana TUDOR 

1. Dimensiuni actuale ale programelor de educatie timpurie la nivel național/ internaţional 

2. Impactul politicilor educationale privind educatia timpurie in invatamantul romanesc 

3. Formarea  cadrelor didactice din perspectiva politicilor si strategiilor europene privind 

educaţia la vârstele timpurii 

4. Demersuri didactice interdisciplinare/ transdisciplinare la vârstele timpurii 

5. Invăţarea experienţială – programe educationale pentru  învățământul preşcolar și 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 
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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. Efectul jocurilor pe calculator şi comportamentul social al copiilor la varstele timpurii 

 

Conf. univ. dr. 

Petruța Gabriela 

Modalităţi de realizare a educaţiei pentru sănătate la vârstele timpurii 
Strategii didactice de realizare a educaţiei pentru sănătate în învăţământul preşcolar şi 

primar 
Metode şi mijloace didactice specifice educaţiei pentru sănătate la vârstele timpurii 
Formarea deprinderilor de menţinere a sănătăţii – obiectiv al educaţiei pentru sănătate la 

vârstele timpurii  
Formarea deprinderilor igienico-sanitare la vârstele timpurii 
Modalităţi de stimulare a învăţării centrate pe elev în învăţământul preşcolar  
Modalităţi de stimulare a învăţării centrate pe elev în învăţământul primar  
Premise psihologice ale învăţării centrate pe copil la vârstele timpurii 
Strategii centrate pe copil utilizate la vârstele timpurii 
Învăţarea centrată pe elev în învăţământul preşcolar – aplicaţii practice 
Învăţarea centrată pe elev în învăţământul primar – aplicaţii practice 

Conf. univ. dr. 

Lazar Adriana 

Dezvoltarea vorbirii preșcolarilor prin abordarea jocului didactic  

Dezvoltarea limbajului verbal și non-verbal al preșcolarilor prin intermediul 

dramatizărilor și al jocurilor 

Valențele formative ale jocului și exercițiului în dezvoltarea limbajului la 

preșcolari 

Integrarea în activităţile didactice a softurilor educaţionale cu rol în educarea 

limbajului 

Activitățile extracurriculare cu rol în stimularea comunicării verbale la vârstele 

timpurii 

Jocuri pentru corectarea tulburărilor de vorbire la vârstele timpurii 

Contributia jocului didactic la însuşirea regulilor gramaticale de exprimare 

corectă si imbogatirea vocabularului prescolarilor 

Jocurile inspirate din basme – instrumente didactice pentru dezvoltarea 

limbajului la vârstele timpurii 

Jocul didactic inspirat din poveștile pentru copii folosit în dezvoltarea limbajului 

și comunicării preșcolarilor 

Jocuri didactice de educarea limbajului practicate în afara activităţilor comune 

Conf. univ. dr. 

Pescaru Maria 

Analiza prevederilor documentelor naţionale privind managementul calităţii în 

învăţământul preuniversitar 

Rolul controlului managerial intern în îmbunătăţirea calităţii în învățământul 

preuniversitar 

Procedura – instrument de asigurare/reglare a calităţii instituţiei de învăţământ 

Sistemul de control managerial intern-modalități de realizare   

Standarde ca calitate și indicatori de performanță realizabile în instituția de învățământ 

preșcolară/școlară 

Importanța respectării calității procesului didactic în învățământul preșcolar/primar 

Modalități de realizare a culturii calității la nivelul unității de învățământ preșcolar/primar 

Forme de realizare a autoevaluării calității în unitățile de învățământ preșcolar/primar 

Cultura organizațională și importanța calității mediului educațional -standarde și exigențe 

actuale 

 Sistemul național de management al calității în învățământul preuniversitar –nivel 

preșcolar/primar 

Perspectiva managerială asupra calității și metoda benchmarketing în unitățile de 

învățământ preuniversitar –nivel preșcolar/primar 

Introducerea sistemului de management al calității în unitățile de învățământ-analiza 

SOWT și PASTE   

Importanța respectării prevederilor legale privind calitatea în învățământul preuniversitar 

–nivel preșcolar/școlar 
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Forme de realizare a evaluării periodice/autorizării/acreditării unităților de 

învățământ preuniversitar-nivel preșcolar/primar 

Lect.univ.dr. Tudor 

PETRESCU 

 

1. Optimizarea comunicarii dintre profesor elevi parinti prin folosirea noilor tehnologii 

informationale 
2. Informatizarea comunicarii intre scoala si societate 
3. Posibilitati de folosirea tehnologiilor informationale in leadership-ul si managementul 

curriculumului 
Valențe educative ale jocului didactic matematic 

 

Lect. univ. dr. Miu 

Florentina 

Relaţia dintre  abilități practice  şi arta decorativă 

Dezvoltarea creativităţii şi educaţia estetică a preşcolarilor la disciplina ,, Abilităţi 

practice ” 

Importanţa  abilităţilor practice pentru dezvoltarea  preşcolarului .  

Interdisciplinaritatea  abilităţilor practice cu educaţia plastică, tehnologii şi celelalte 

discipline 

Contribuția  matematicii  si  abilităților  practice în stimularea și dezvoltarea creativității 

la preşcolar 

Problematizarea în predarea abilităţilor practice 

Metode şi  procedee de lucru specifice stimulării şi dezvoltăriii creativităţii artistice la 

preşcolari   

 Evaluare prin rezolvare de exerciții la abilități practice   

 

Lect. univ. dr. 

Claudiu Eduard 

IONESCU 

 

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

succesuluişcolar. 

2. Modalităţi de prevenire, 

intervenţiesiconsiliereîndevianţaşcolarăsiimbunatatireaprocesului de adaptare 

socio-educationalaaelevilorînînvăţământulprimar 

3. Forme de manifestare ale devianţeişcolareînînvăţământulprimar 

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 consilierepentrudezvoltareastimei de sine la copiiipreşcolari /de 

vârstăşcolarămică 

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

mijloace de realizare. 

8. Strategii de abordarepsihopedagogică a dificultăţilor de învăţare la scolarul mic / 

prescolar 

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

10. Relatiileinterpersonale in contextuldiversitatiietnicesiculturale in clasa de elevi. 

 

Conf. univ. dr. 

Emanuel SOARE 

 

Eficientizarea modalităților de realizare a curriculumului centrat pe competențe în 

învățământul preșcolar/primar 

Evaluarea activităţilor integrate în învățământul preşcolar/primar 

Metode moderne de evaluare a preşcolarilor/școlarilor mici 

Modalități de realizare a evaluării formative în învăţământul preşcolar/primar 

Parteneriatul școală-familie în proiectarea curriculumului  

Proiectarea strategiilor de evaluare utilizate în învăţământul preşcolar/primar 

Strategii de evaluare utilizate în învățământul preșcolar/primar 

Aspecte practice ale proiectării curriculumului activ/participativ în grădiniță 

Formarea competențelor antreprenoriale în grădiniță/învățământul primar 

conf.univ.dr. 

Dănescu Elena 

Valenţe formative ale metodelor interactive în stimularea creativităţiila vârstătimpurie 
Importanţaamenajăriispatiuluieducaţionalpearii de stimularela vârstătimpurie 
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Valenţele formative ale jocului în  stimularea creativităţii la vârstă timpurie 
Abordareapsihopedagogică a copilului  cu cerinţespeciale 
Forme de organizare  a procesuluididacticla vârstătimpurie 
Loculsiroluljocului didactic înintegrareacopilului cu cerinţespeciale 

Organizareaactivităţilordidacticeînperspectivadezvoltăriicreativităţii la vârstă 

timpurie 

Lector 

univ.dr.Gurlui 

Ileana 

 

Rolul si importanta jocului în dezvoltarea conduitei creative la vârstă timpurie. 
Rolul motivatiei in procesul invatarii la prescolar /scolarul mic  
Modalitati de  manifestare a jocului în diferite contexte educative. 
Valentele jocului ca metoda didactică in dezvoltarea cognitivă a copilului. 
Joc si invăţare la vârstele timpurii 
Specificul învăţării la vârstele timpurii 
Caracteristici ale activităţilor ludice la vârstele timpurii 
 Forme şi tipuri de învăţare la vârstele timpurii 
Modalităţi de evaluare a rezultatelor învăţării prin joc 
 Modalităţi de integrare a jocului în activităţile de învăţare la vârstele timpurii 
Valenţe formative ale metodelor interactive în stimularea creativităţiila vârsta timpurie 
Aspecte psihopedagogice ale manifestarii creativităţii la vârsta timpurie 
Modalități de abordare didactică a curriculumului pentru educație timpurie 
Orientări moderne în organizarea activității didactice la vârstele timpurii 
 Modalități de organizare a activităților ludice la vârstele timpurii 
 Diferenţiere şi individualizare la vârstele timpurii 
Strategii didactice centrate pe copil/ elev utilizate la vârstele timpurii 
Dimensiuni ale evaluării achizițiilor școlare la vârstele timpurii 
 Specificul organizării mediului educațional la vârstele timpurii 
Educație interculturală prin medii non-formale și informale în învățământul preşcolar şi 

primar. 

Lect. univ. dr. 

Geantă Adriana 

Rolul metodelor interactive de grup în dezvoltarea vorbirii la preşcolari. 

Importanţa activităţilor de educare a limbajului în dezvoltarea vocabularului 

preşcolarilor. 

Rolul formativ al activităţilor de povestire/repovestire în activităţile de educare a 

limbajului din grădiniţă. 

1. Strategii didactice de activizare, îmbogăţire şi nuanţare a vocabularului copilului 

preşcolar 

Lect. univ. dr. 

Sămărescu Nicoleta 

Jocul didactic matematic  în învăţământul preşcolar  

Stimularea creativității în activitățile matematice 

Stimularea abilităţilor matematice la vârsta timpurie 

 

 

 

 

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 

30.10.2019 

 

 

 


