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Teme propuse
-minim 51. Dezvoltarea competentelor emotionale la varsta prescolara
2. Rolul educatiei prescolare in reducerea decalajului
cognitiv generat de factorii sociali
3. Invatarea bazata pe proiect in clasa pregatitoare
4. Rolul strategiilor de evaluare formativa in ameliorarea
rezultatelor invatarii
5. Ameliorarea rezultatelor invatarii elevilor prin strategii
didactice interactive
1. Ipostaze ale curriculum-ului. Aplicabilitatea lor în
învățământ
2. Procesualitatea curriculum-ului. Proiectarea, implementarea,
evaluarea, reglarea lui la nivel mezzo și micro.
3. Curriculum centrat pe educabil. Modalități de realizare în
educația secundară.
4. Proiectarea curriculară prin integrarea modalităților oferite
de instrumentele Web 2.0
5. Noi medii de învățare create cu ajutorul instrumentelor IT
6. Integrarea IT în formarea aprofundată a profesorilor
7. Interculturalitatea în universul educației secundare
8. Integrarea educaţiei interculturale în activităţile curente de
învățare
9. Educație interculturală prin medii non-formale și informale
în învățământul secundar
1. Interdisciplinaritatea, dimensiune a învăţării integrate
2. Conexiuni interdisciplinare realizate în cadrul activităților
din grădiniţă.
3. Strategii interactive pentru stimularea activităţilor didactice
4. Curriculum centrat pe competențe – implicații în proiectarea
și organizarea procesului didactic
5. Metode şi tehnici moderne de predare-învăţare în proiectarea
didactică
1. Joc și agresivitate la adolescenții cu deficiență de învățare
2. Stimularea învățării prin joc la copiii cu CES
3. Partiuclarități ale dezvoltării limbajului la preșcolari
4. Educarea emoțională a părinților copiilor cu CES
5. Dezvoltarea socio-morală la copii prin joc didactic
1. Abordarea multidimensională a procesului de dezvoltare a
gândirii critice la elevi – Studiu constatativ
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2. Stiluri şi strategii de abordare eficientă a învăţării la vârsta
şcolară mică
3. Dezvoltarea competenţelor argumentative la micii şcolari în
cadrul metodologic interactiv
4. Determinarea şi ameliorarea dificultăţilor de învăţare ale
elevilor prin strategii de rezolvare a situaţiilor-problematice
5. Stimularea gândirii divergente a elevilor prin utilizarea
conflictului în învăţare
1. Posibilități și limite de implementare a sistemului flippedclasroom în activitățile din aria curriculară matematică și
științe
2. Proiectarea educațională conform modelului ERR. Aplicații
în cadrul ariei curriculare Om și societate
3. Relația educație formală-educație non-formală în valorizarea
potențialului elevilor din ciclul primar
4. Opționalul integrat. Posibilități de realizare în ciclul
achizițiilor fundamentale.
5. Modalități de adresare a nevoilor emergente ale copiilor din
cicul primar.
1. Jocul-exercitiu in formarea deprinderilor de exprimare
corecta la varsta școlară/prescolara
2. Rolul muncii independente în formarea şi dezvoltarea
aptitudinilor creatoare
3. Dezvoltarea gândirii critice – premisă a dezvoltării
creativităţii în grup
4. Elemente de evaluare şi autoevaluare în ciclul achizitiilor
fundamentale
5. Rolul activităţilor extracurriculare în formarea personalităţii
preşcolarilor/școlarilor
1. Învăţarea şcolară. Analiza psihopedagogică a procesului
învăţării la şcolar
2. Pregătirea şcolară şi aptitudinea de şcolaritate
3. Dinamica dezvoltării cognitive în perioada preșcolară și a
școlarității mici.
4. Socializarea copilului în familie-factor esenţial al integrării
sociale
5. Învăţare şcolară versus insucces şcolar
1. Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale la prescolari si
scolari
2. Comunicarea didactica la varsta prescolara si scolara
3. Evaluarea performantei cadrelor didactice
4. Avantejele didactice ale soft-urilor educationale
5. Metode si tehnici de consiliere scolara
6. Autoevaluarea si imaginea de sine la prescolari si scolari
7. Strategii de preventie a bullying-ului la prescolari si scolari

