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Teme propuse
- minim 5 1. Dimensiuni formative ale evaluării în ciclul curricular achiziţii
fundamentale;
2. Strategii şi practici de dezvoltare a climatului învăţării vizibile;
3. Ameliorarea procesului învăţării prin strategii de învăţare prin
cooperare;
4. Formarea pentru autoevaluare prin metode de stimulare a
gândirii critice;
5. Evaluarea procesului învăţării prin metoda proiectului.
1. Integrarea IT înformareaaprofundată aprofesorilor
2. Noimedii de învățare create cu ajutorulinstrumentelor IT
3. Proiectareacurricularăprinintegrareamodalitățiloroferite
de
instrumentele Web 2.0.
4. Interculturalitateaînuniversuleducațieisecundare
5. Integrarea educaţiei interculturale în activităţile curente de
învățare
6. Educațieinterculturalăprinmedii
nonformaleșiinformaleînînvățământulsecundar
7. Managementulorganizațieieducaționaleîntreviziuneșiînfăptuire.
8. Calitatea într-o organizație educațională, condiție a unei plus
valori.
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
6. Unitatea de cerințe, cadrul relaţionării dintre familie şi
instituţia de învăţământ
7. Învăţarea interactivă şi integrată, factor esenţial al succesului
şcolar
8. Abordarea integrată a învăţării prin intermediul proiectelor
tematice
9. Eficientizarea învățării limbii române înciclul primar prin
intermediul metodelor moderne
10. Personalitatea cadrului didactic, relaţii şi interacţiuni
educaţionale
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Comunicare și joc didactic la elevi
Strategii de ameliorare a comunicării la elevi
Metode interactive de stimulare a interrelaționării în școală
Limite ale rolului și statusului cadrului didactic
Determinări psihologice ale competențelor didactice
Dinamica interrelaţionării în clasa de elevi/ grupa de preşcolari
- Studiu constatativ
7. Proceduri şi strategii de dezvoltare calitativă a climatului
organizaţiei şcolare
8. Dezvoltarea coeziunii la nivelul grupului educaţional în cadrul
activităţilor extracurriculare
9. Strategii şi stiluri de abordare managerială eficientă a
situaţiilor-problematice la nivelul clasei de elevi
10. Implementarea programelor centrate pe noile educaţii în şcoală
– Studiu de impact
1. Posibilități de adresare a nevoilor emergente ale copiilor din
ciclul primar.
2. Platformele de învățare online și potențialul de utilizare în
activitățile specifice ariei curriculare matematică și științe.
3. Antrenarea metacognitivă-premisă abordării în profunzime a
învățării.
4. Strategii de stimulare a abordării în prufunzime a învățării în
rândul elevilor de gimnaziu
5. Competențele transversale în ciclul primar. Posibilități de
dezvoltare
1. Modalități de cunoaștere a copilului în perioada școlarității mici
2. Rolul proiectelor educaționale în dezvoltarea personalității
copilului
3. Impactul instrumentelor de evaluare alternativă asupra
progresului școlar la elevii de ciclu primar
4. Proiectele de parteneriat educaţional şi importanţa lor în
educarea copilului de vârstă timpurie / școlară
5. Educareainteligenţelormultipleîncopilărie
1. Învăţarea şcolară. Analiza psihopedagogică a procesului
învăţării la şcolar
2. Metodologiainstruiriişirelaţiaprofesor-elev
3. Determinanţii sociali şi pedagogici ai reuşitei şcolare
4. Devianţaşcolară - un fenomen actual
5. Dinamica dezvoltării cognitive în perioada preșcolară și a
școlarității mici

