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Profesor univ. dr. Claudiu Marian Bunăiașu 

1.   Proiectarea și implementarea curriculumului integrat. Aplicații în învățământul primar 
2.   Caracteristici ale proiectării curriculumului centrat pe competențe 
3.   Elaborarea și managementul proiectelor de parteneriat educațional. Aplicații în 
învățământul primar 
4. Caracteristici ale curriculumului la decizia școlii în învățământul primar 
 

Conf. univ. dr. Alexandru-Constantin Strungă 
1. Alternativa educațională Montessori. Aplicații în domeniul învăţământului primar 
2. Alternativa educațională Waldorf. Aplicații în domeniul învăţământului preșcolar 
3. Alternativa educațională Freinet. Aplicații în domeniul învăţământului preșcolar 
4. Utilizarea tehnicii Lotus în domeniul învăţământului primar 
5. Utilizarea tehnicii Hărților mentale în domeniul învăţământului primar 
6. Utilizarea G Suite for Education în domeniul învăţământul primar 
7. Émile Durkheim ca pedagog. Reinterpretări ale paradigmei funcționaliste în educație  

 
Lector univ. dr. Aida Cornelia Stoian 

1. Implicațiile evaluării formative în educația timpurie  
2. Evaluarea formativă- roluri și funcții în învățământul primar 
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 primar 
9. Aspecte formative ale operațiilor evaluării în învățamântul preșcolar 
10. Monitorizarea progresului în învățare la elevul din clasa pregătitoare  
11. Sistemul educațional alternativ Step by step- aplicații în învățământul primar 
12. Metoda alternativă Step by step în predare, învățare, evaluare 
13. Motivarea învățării elevilor prin utilizarea resurselor digitale 
14. Funcții și roluri ale jocului didactic în învățarea preșcolarului 
15. Evaluarea prin proiecte tematice – roluri și aspecte formative 

Lector univ. dr. Emil Lazăr 

1. Activitatea de evaluare în educația timpurie. Aspecte aplicative în învățământul 
preșcolar 

2. Metode didactice utilizate în predare la nivelul învățământului primar 
3. Rolul jocurilor și activităților liber-alese în contextul categoriilor de activități de 

învățare din învățământul preșcolar 
4. Contribuția activităților pe domenii experiențiale și a instrumentelor specifice (jocul, 

povestirea, lectura) la dezvoltarea copiilor preșcolari 
5. Metode de evaluare utilizate în predarea curriculumului pentru învățământul primar 



 

Conf.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. Ștefan Viorel Ghenea 

1. Dezvoltarea psiho-emoțională a copilului preșcolar 
2. Dezvoltarea psihosocială a copilului preșcolar 
3. Dezvoltarea cognitivă a copiilor la vârsta școlară mică 
4. Integrarea socială a elevilor din învățământul primar 
5.  Dezvoltarea imaginii de sine la copil 
6.  Hiperactivitatea cu deficit de atenție la școlarul mic 
7. Integrarea în învățământul de masă a copilului cu autism 
 
 
Conf.univ.dr. Novac Corneliu 

1. Dezvoltarea structurilor și formelor motivației în copilarie 
2. Dezvoltarea imaginatiei ca proces predilect al creativitatii în perioada școlara mică 
3. Dinamica  procesului trecerii de la cunoașterea intuitiva la învățatra conceptuală  la varsta 

scolara mica 
4. Limbajul ca modalitate psihologica de comunicare și cunoastere la școlarul mic 
5. Dezvoltarea sociabilității la vârsta preșcolară 
6. Caracteristicile proceselor  afective și rolul lor in invățare la varsta școlara mică 
7. Clasa școlară ca grup  social – implicații în formarea  personalității  elevilor 

Lect.univ.dr. Ovidiu Drăghici 

1. Abordarea nivelului lexical în ciclul primar  
2. Predarea relațiilor interlexicale în ciclul primar 
3. Aspecte metodologice ale achiziției scrisului  
4. Cultivarea limbii în ciclul primar  
5. Elemente de fonologie în ciclul primar  
6. Elemente de analiză lingvistică în ciclul primar  
7. Compozițiile școlare în ciclul primar 

 
Lect.univ.dr. Ariana Bălașa 

1. Poezia miniaturalului la Mihai Eminescu 
2. Basmele eminesciene 



3. Lumea satului lui Ion Creangă între realitate şi ficţiune  
4. Ironie şi umor în creaţia lui I. L. Caragiale  
5. Imaginea copilului şi a copilăriei în opera lui Mihail Sadoveanu 
6. Universul poveştilor lui Ioan Slavici 
7. Barbu Ştefănescu Delavrancea un prozator uitat? 

 
Lector univ. dr. Aurelia Florea  

1. Rolul jocurilor didactice matematice în predarea numerelor naturale la clasa pregătitoare 
2. Jocurile logico-matematice în predarea operatiilor matematice în învățământul primar 
3. Metode de predare a marimilor și unităților de măsură în învățământul primar 
4. Predarea conceptului de număr natural în învățământul preșcolar. Jocul didactic matematic 
5. Jocul didactic matematic în cadrul predării conceptului de numar natural la grădiniță 
6. Rolul jocului didactic matematic în rezolvarea exercițiilor și problemelor de matematică 
7. Compunerea și descompunerea numerelor naturale. Fișe de lucru individual  
 

Conf. univ. dr. Popescu Marcela 
1. Aspecte ale predării-învăţării-evaluării operaţiei aritmetice de adunare a numerelor naturale 
2. Aspecte ale predării-învăţării-evaluării operaţiei aritmetice de scădere a numerelor naturale 
3. Aspecte ale predării-învăţării-evaluării operaţiei aritmetice de înmulţire a numerelor 

naturale. 
4. Aspecte ale predării-învăţării-evaluării metodei grafice 
5. Aspecte ale utlizării jocului didactic matematic în  lecţiile de matematică 
6. Aspecte ale predării-învăţării-evaluării conceptului de număr natural în învăţământul primar 
7. Aspecte privind dezvoltarea creativităţii elevilor prin utilizarea unor metode moderne activ-

participative în lecţiile de matematică   
 
 
Conf univ. dr. Aurora Ungureanu-Dobre  

 
1. Predarea unităţii de învăţare - săritura, în învăţământul prescolar/primar, prin jocuri de 

mişcare. 
2. Predarea unităţii de învăţare, aruncare-prindere, în învăţământul preşcolar / primar, prin 

jocuri de mişcare.  
3. Rolul jocurilor de mişcare în predarea handbalului, 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 calității viteza prin jocurile de mișcare, la copiii din invatamantul 

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

preșcolar / primar. 
 
 

 


