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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. Abordări curriculare specifice ariei curriculare Consiliere și orientare  

2. Dimensiuni actuale în proiectarea activităților educaționale ariei curriculare 

Consiliere și orientare  

3. Demersuri didactice interdisciplinare/ transdisciplinare la aria curriculară 

Consiliere și orientare 

4. Transpoziti didactica a conținuturilor specifice ariei curriculare Consiliere și 

orientare 

5. Evaluarea achizițiilor școlare în cadrul ariei curriculare Consiliere și orientare 

 

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 

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 
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mediul şcolar 

 

Conf. univ. dr. 

Petruța Gabriela 

Modalităţi de realizarea a învăţării prin cooperare în învăţământul preşcolar/ 

primar 

Educaţia nutriţională în învăţământul preşcolar/ primar 

Formarea unui stil de viaţă sănătos în învăţământul preşcolar/ primar 

Conf. univ. dr. 

Tanase Marinela 

1. Cunoaşterea personalitatii copilului si adolescentului – condiţie necesară 

desfăşurării optime a muncii instructiv - educative  

2. Adaptarea şi inadaptarea socială şi şcolară 

3. Performanta scolara si sucesul in invatare- coordonata majora a 

managementului educational 

4. Evaluarea psihologica si psihopedagogica; Protocol de cunoastere al copilului si 

adolescentului 

5. Programul de interventie terapeutica personalizat P.I.P - instrument simetoda de 

eficientizare a comportamentuluielevilor 

6. Modalitati de interventie psihopedagogicala elevii cu tulburari de 

comportament/stres scolar/ situatii de criza/ (programe de lucru, jocuri si 

exercitii). 

7. Rolul familiei si implicarea ei in procesul psihoerapeutic 

8. Rolul climatului familial în determinarea anxietăţii la copii si adolescenţi 

9. Principii ale consilierii educaţionale. Metode de intervenţie în consilierea 

educaţională 

10. Modalităţi de facilitare a procesului de autocunoaştere şi dezvoltare personală la 

elevi. 

11. Influența stilurilor parentale în dezvoltarea copiilor de vârstă 

(scolara./preșcolară) 

12. Relația dintre stilurile parentale și anxietatea la preșcolari(copii, adolescent) 

13. Adaptarea şcolară; delimitări conceptuale; structura aptitudinii de şcolaritate; 

factori ai adaptării şcolare. 

14. Insuccesul şcolar şi factorii de personalitate, sociali şi psihopedagogici- 

modalităţi de identificare şi modalităţi de intervenţie (studiu de caz). 

15. Domenii ale evaluariipsihologice, psihopedagogice si psihosociale a copilului si 

adolescentului normal si a celui cu CES (dezvoltarea psihomotorie, evaluarea 

inteligentei, abilitati perceptive, concentrare, limbaj personalitate) 

16. Imaginea de sine si perceptia sociala a imaginii de sine la copilsi adolescent.  

17. Relatiile interpersonale si rolullor in formarea personalitatii copilului.  

18. Autoeducatia 

19. Metodesitehnici descriptive de cunoastere a copiluluisiadolescentului: 

observatia, grile de observare . Metodeexperimentale  : Experimentul 

20. Evaluareanivelului de dezvoltare a copiilorprescolarisiscolarimici. 

Profilpsihopedagogic) 

21. Invatareasidezvoltareastrategiilor de reglareemotionala la copiisiadolescenti. 

inteligentaemotionala 

22. Consiliereaîncarieră – o necesitatepentrucopiisiadolescenti.Mituri legate de 

luareadecizieiîncarieră 

23. Orientareasiconsiliereacarierei. Metode de explorare a lumiiprofesiilor 
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24. Managementulstresuluiscolar la copii, adolescent, profesori 

25. Managementulconflictelor  in mediul educational 

26. Impactul socializarii in familie asupra integrarii viitoare a copilului 

27. Efectulcalitatiicomunicarii in grupul de eleviasupracomportamentului   

individual 

28. Efectele violentei  in  familie si scoala   asupra  personalitatii copilului si a 

performantei scolare  

Conf.univ.dr.Mihaela 

Gabriela NEACȘU 

 

1. Modele contemporane ale învățării pentru o școală a învățării 

2. Modelarea situațiilor educative și optimizarea învățării la ciclul primar 

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

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

5. Managementul informațiilor și calitatea învățării în școala primară 

6. Consilierea părinților pentru optimul familial și formarea personalității copilului 

7. Consilierea educațională a elevilor pentru optimizarea învățării școlare 

8. Consilierea educațională a elevilor cu dificultăți în învățare 

9. Consilierea părinților pentru dezvoltarea competențelor parentale și creșterea 

calității vieții de familie 

10. Consilierea părinților pentru valorizarea resurselor familiale în adaptarea 

copiilor la debutul școlarității 

 

Lect. univ. dr. 

Ionescu Eduard 

Strategii de stimulare a motivaţiei pentru invatare la elevii din invatamantul 

primar  

Modalităţi de prevenire, intervenţie si consiliere în devianţa şcolară si 

imbunatatirea procesului de adaptare socio-educationala a elevilor în 

învăţământul primar 

Modalitati de integrare a elevilor cu dizabilitati in scoala publica.  

Egalizarea sanselor prin accesul elevilor cu dificultati de invatare in 

invatamantul public.  

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă si de rezolvare a conflictelor la 

şcolarii mici 

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

succesului şcolar. 

Comportamentul agresiv la şcolarii mici: cauze, forme de manifestare, strategii 

de prevenire şi inlaturare a manifestarilor violente 

Modalităţi de prevenire şi rezolvare a conflictelor şcolare în grupa de copii/ 

clasa de elevi  

Recompensele ca modalitate de incurajare a comportamentelor adecvate la 

prescolari/scolari 

Strategii de consiliere pentru dezvoltarea stimei de sine la copiii preşcolari /de 

vârstă şcolară mică  

Inteligenţa emoţională a şcolarului mic – modalităţi de cunoaştere şi valorificare 

a potentialului afectiv-emotional al copilului 

Modalitati de valorificare a unor strategii de invatare centrata pe elev în 

învăţământul primar  

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

mijloace de realizare. 

Pregătirea psihopedagogica a preşcolarilor pentru activitatea şcolară  

Rolul parteneriatului şcoală – familie în dezvoltarea personalităţii şcolarului mic 

(optional cu CES) 
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Intervenţia timpurie si modalitatile de integrare a copilului cu forme usoare de 

autism / cu ADHD în învăţământul public  

Strategii de abordare psihopedagogică a dificultăţilor de învăţare la scolarul mic 

/ prescolar 

Interactiunea dintre personalitate, conduita verbala si comportament la 

prescolarul si scolarul mic cu tulburari de limbaj. 

Afectivitatea şi comunicarea la copiii cu dificultăţi in invatare/tulburari de 

limbaj 

Jocul si dezvoltarea psihica a copilului cu CES 

Contributii metodice in invatarea comunicarii la elevii cu tulburari de limbaj. 

Relatia dintre tulburarile de limbaj si insuccesul scolar.  

Metode si procedee de dezvoltare a comunicarii verbale in invatamantul 

prescolar. 

Modalitati de interventie in abordarea dificultatilor de invatare. 

Relatiile interpersonale in contextul diversitatii etnice si culturale in clasa de 

elevi.  

Lect. univ. dr. 

Dumitru Georgiana 

Tehnici de consiliere educaţională pentru şcolarii mici cu dificultăţi de învăţare 

Consilierea elevilor privind orientarea școlară și profesională 

Modalități de prevenire a bullying-ului în clasa de elevi  

Dezvoltarea comportamentelor prosociale la copii 

Dezvotarea abilităților sociale la preșcolari 

Factorii care generează situații de stres în mediul școlar 

Consilierea copiilor privind gestionarea eficientă a timpului liber 

Conf. univ. dr. 

Danescu Elena 

Consilierea copilului cu  deficienţe de vorbire la vârstă preşcolară. 

Evaluarea copilului/elevului din  învăţământului de tip incluziv 

Egalizarea şanselor la educaţie în contextul învăţământului de tip incluziv 

Diferenţierea  activităţilor didactice cu  preşcolarul/şcolarul cu cerințe  speciale 

Abordareapsihopedagogică a copilului/elevuluicu dificultăţi de învăţare 

Predarea/învățateacentratăpeelevînşcoalaincluzivă 

Roluljoculuiînasigurareasuccesuluiînînvăţare 

Educaţia incluzivă – alternativă pentru instruirea copilului de vârstă preşcolară/şcolară 

mică cu nevoi speciale. 

Particularităţi ale  curriculumuluidiferenţiatînşcoalaincluzivă 

Lect univ. dr. 

Dumitru Cristina 

Servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în şcolile 

obişnuite 

Participarea părinţilor în luarea deciziilor privind educaţia copiilor cu CES 

Managementul clasei în context incluziv 

Modalități de proiectare a educației incluzive 

Impactul educatiei incluzive asupra dezvoltarii prescolarilor  

 

 

 

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 

 

 


