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LISTA TEMELOR DE LICENȚĂ 
 
Lector univ. dr. Alexandru-Constantin Strungă 
1. Alternativa educațională Montessori. Aplicații în domeniul învăţământului preșcolar 
2. Alternativa educațională Waldorf. Aplicații în domeniul învăţământului preșcolar 
3. Alternativa educațională Freinet. Aplicații în domeniul învăţământului primar 
4. Alternativa educațională Planul Jena. Aplicații în domeniul învăţământului primar 
5. Utilizarea metodei Pălăriilor gânditoare în domeniul învăţământului primar 
6. Utilizarea tehnicii Hărților mentale în domeniul învăţământului primar 
7. Utilizarea G Suite for Education în domeniul învăţământul primar 
8. John Dewey și progresivismul educațional 
9. Implicații psihopedagogice ale utilizării metodei sociometrice în domeniul învățământului  

primar 
10. Jocul de rol în mediul virtual - aplicaţii pentru domeniul învăţământului preşcolar 
 
Lector univ. dr. Aida Cornelia Stoian 
1. Evaluarea formativă în educația timpurie  
2. Rolul evaluării formative la creșterea progresului în învățare a școlarului mic  
3. Metode de evaluare a competențelor școlarului mic  
4. Importanța jocului didactic în învățarea preșcolarului  
5. Jocurile didactice matematice în activitatea te învățare a școlarului mic  
6. Jocurile didactice de dezvoltare a limbajului în învățământul primar  
7. Învățarea prin colaborare la școlarul mic  
8. Alternativa Montessori în învățământul preșcolar  
9. Complementaritatea operațiilor evaluării – aspecte formative  
10. Monitorizarea progresului în învățare la elevul din clasa pregătitoare  
 
Conf.univ.dr. Corneliu Novac 
1. Rolul reprezentarilor in trecerea de la cunoasterea intuitiva la cunoasterea de tip logic la 

varsta scolara mica 
2. Limbajul ca modalitate psihologica de comunicare si cunoastere la scolarul mic 
3. Dezvoltarea imaginatiei ca proces predilect al creativitatii in perioada prescolara  
4. Dezvoltarea structurilo si formelor motivatiei in copilarie 
5. Structurarea personalitatii in perioada copilariei  
6. Dezvoltarea sociabilitatii la varsta prescolara. 
7. Caracteristicile proceselor  afective si rolul lor in invatare la varsta scolara mica 
8. Modalitati de dezvoltare a calitatilor atentiei la varsta scolara mica 
9. Procesele mnezice si optimizarea functionalitatii lor in activitatile de invatare la varsta 

scolara mica 
10. Clasa scolara ca grup  social – implicatii in formarea  personalitatii  elevilor 
 
 



 
Lector univ. dr. Daniela Osiac 
1. Educația pentru pace pe înțelesul preșcolarilor 
2. Asimilarea conceptului de toleranță prin joc 
3. Corelația istorie-geografie 
4. Corelația religie-istorie 
5. Predarea istoriei în online 
6. Educaţia pentru comunicare şi mass-media 
7. Educaţia pentru tehnologie şi progress 
 
Lect.univ.dr. Adrian Nicolescu 
1. Parteneriatul cu familia- condiție esențială a unei educații de calitate a preșcolarilor 
2. Principalele drepturi fundamentale ale copilului în contextul socio-economic actual al 
României 
3. Mecanisme internaționale de protecție a drepturilor copilului 
4. Violența în familie - un fenomen social 
5. Cauze și forme de manifestare a devianței școlare 
6. Principalele forme de abuz exercitate asupra copilului preșcolar 
7. Privire asupra situației legale a copilului în  România..   
 
Lect.univ.dr. Ovidiu Drăghici 
1. Abordarea nivelului lexical în ciclul primar 
2. Aspecte metodologice ale achiziției scrisului 
3. Formarea ortografiei la școlarii mici 
4. Cultivarea limbii în ciclul primar 
5. Elemente de fonologie în ciclul primar 
6. Abordarea morfologiei în ciclul primar 
7. Abordarea sintaxei în ciclul primar 
 
Lect.univ.dr. Ariana Bălașa 
1. Mihai Eminescu, poezia copilăriei 
2. Basmul fantastic eminescian 
3. Satului crengian între biografie şi ficţiune 
4. Caragiale – clasic al literaturii române 
5. Universul ˝Momentelor și schițelor˝ lui I. L. Caragiale 
6. Ioan Slavici, creator de basme  
7. Elemente de realism şi modernism în nuvelistica lui Slavici 
 
Lector univ. dr. Marta Albu 
1. Valenţe formative şi educative ale basmelor şi poveştilor în activitatea de educare a 

limbajului preşcolarilor  
2. Specificul textelor literare utilizate în educarea limbajului copiilor preșcolari  
3. Modalităţi de valorificare a jocului didactic în procesul instructiv-educativ din grădiniţă  
4. Importanța poveștilor în dezvoltarea competențelor de comunicare la preşcolari 
5. Valențe didactice ale textelor lirice în învățământul preșcolar  
6. Abordarea basmului în învățământul primar  



7. Imaginea mamei în literatura pentru copii. Abordare didactică   
8. Imaginea învățătorului în literatura română. Abordare didactică  
 
Lector univ. dr. Aurelia Florea  
1. Introducerea  noţiunii de număr natural prin utilizarea jocului didactic matematic în 

învățământul  primar 
2. Modalitati de compunere/descompunere a numerelor naturale în învățământul preșcolar  
3. Realizarea sarcinilor matematice în contextul activitatilor integrate prin utilizarea jocului 

didactic matematic în învățământul  primar 
4. Folosirea fișelor cu continut matematic pentru stimularea activității independente în 
învățământul primar 
5. Predarea-învăţarea operațiilor de adunare şi scădere utilizând jocului didactic matematic  
6.  Metode de rezolvare a exercitiilor și problemelor  
7. Utilizarea jocului didactic matematic în învățământul primar 
8. Rolul jocurilor logico-matematice în învățamântul preșcolar 
 
Conf. univ. dr. Popescu Marcela 
1. Aspecte ale predării-învățării-evaluării operației aritmetice de adunare a numerelor naturale in 
concentrul 0-10 in activitățile matematice  
2. Valențe formativ- educative ale utilizării  jocului didactic matematic în învățământul 
preprimar  
3. Aspecte ale predării- învățării- evaluării conceptului de numar natural în învățământul 
preprimar 
4. Aspecte ale predării-învățării-evaluării elementelor referitoare la mulțimi in activitățile 
matematice  
5. Aspecte privind dezvoltarea creativității copiilor prin utilizarea unor tehnici și metode 
moderne in activitățile matematice  
6. Aspecte ale predării-învățării-evaluării operației aritmetice de sc ădere a numerelor naturale  
7. Aspecte privind utilizarea jocului didactic matematic.   
 
Conf univ. dr. Aurora Ungureanu-Dobre  
1. Predarea unităţii de învăţare viteza, în învăţământulpreşcolar/primar, prin jocuri de mişcare. 
2. Predarea unităţii de învăţare - săritura, în învăţământulprescolar/primar, prin jocuri de 

mişcare. 
3. Rolul jocurilor de mişcare în predarea atletismului în învăţământul primar. 
4. Înfluenţa jocurilor de mişcare în predarea gimnasticii acrobatice în învăţământul 

preşcolar/primar. 
5. Contribuţii privind îmbunătăţirea dinamicii efortului în lecţia de educaţie fizică în 

îvăţământul preşcolar, primar sau special. 
6. Dezvoltarea coordonării la nivelul întregului corp prin activitatea de educatie fizica si sport la 

copiii din invatamantul preşcolar/primar. 
7. Contribuţia jocurilor de mişcare în dezvoltarea psihomotricităţii elevilor din învăţământul 

preșcolar / primar. 


