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Cadru didactic Conf. univ. dr. Claudiu LANGA 
Date de contact claudiulanga@yahoo.com; claudiu.langa@upit.ro 

Teme 
 

1. Rolul medierii în gestionarea conflictelor în şcoală 
2. Strategii de gestionare a conflictelor în organizația școlară 

 
Cadru didactic Conf. univ. dr. Loredana TUDOR 
Date de contact Email: sofialoredanatudor@gmail.com    

Tel.: 0759143862 
Teme 

1.  Dimensiuni actuale în proiectarea activităților educaționale ale ariei curriculare Consiliere și 
orientare 

2. Organizarea conținuturilor educaționale  în cadrul ariei curriculare Consiliere și orientare 
3. Abordări integrate pentru formarea /dezvoltarea competențelor personale, civice și a învăța să 

înveți ale elevilor 
4. Evaluarea formativă /formatoare a competențelor elevilor în cadrul ariei curriculare Consiliere 

și orientare 
5. Dezvoltarea competențelor elevilor prin comunitățile de învățare 

 
Cadru didactic Conf. univ. dr. Magdalena STAN 
Date de contact smariamagdalena@gmail.com 

Teme 
       1. Consilierea educationala a copiilor/ elevilor cu tulburari de comportament 
       2. Programe personalizate de interventie la copiii cu dificultati de adaptare 
       3. Strategii de dezvoltare personala in consilierea educationala 
       4. Jocul in consilierea educationala 
       5. Instrumente de interventie in consilierea educationala 
 
Cadru didactic Conf. univ. dr. Mihaela Gabriela NEACȘU 
Date de contact mihaela_g_neacsu@yahoo.com, mihaela.neacsu@upit.ro, 0725512292 

Teme 
1. Stilurile de învățare și formarea competenței de ,,a învăța să înveți”la școlarii mici 
2. Managementul învățării – de la teoretic-reflexiv la pragmatic-aplicativ 
3. Învățarea - proces interactiv de influențare pozitivă a conduitelor 
4. Consilierea părinților pentru optimul familial și formarea personalității copilului 
5. Consilierea educațională a elevilor pentru optimizarea învățării școlare 
6. Consilierea educațională a elevilor cu dificultăți în învățare 
7. Consilierea părinților pentru dezvoltarea competențelor parentale și creșterea calității vieții de 

familie 
8. Consilierea părinților pentru valorizarea resurselor familiale în adaptarea copiilor la debutul 

școlarității 
9. Modele contemporane ale învățării pentru o școală a învățării 
10. Modelarea situațiilor educative și optimizarea învățării la ciclul primar 

 
 

Cadru didactic Conf. univ. dr. Mihaela Păiși LĂZĂRESCU 
Date de contact mihaelapaisi@yahoo.com 

Teme 



1. Temperamentul latura dinamico-energetică a personalităţii  
2. Specificul creativităţii la preşcolar / școlarul mic 
3. Dezvoltarea cognitivă a preșcolarului / școlarului mic 
4. Dezvoltarea socială a copilului preșcolar / școlar mic 
5.    Dezvoltarea emoțională a copilului preșcolar / școlar mic 
6.    Studiu privind dezvoltarea cognitivă a preşcolarului/ şcolarului mic  
7.    Motivația învățării la școlarul mic 
8.    Relaţia dintre inteligenţa emoţională şi reușita şcolară  
9.    Stadii ale dezvoltării morale în copilărie   
 
Cadru didactic Lect. univ. dr. Cristina DUMITRU 
Date de contact cristina_tabacaru@yahoo.com 

Teme 
1. Programe de intervenție comportamentală în învățământul primar 
2. Servicii de sprijin pentru copiii cu cerințe educative speciale  
3. Managementul clasei în context incluziv 
4. Modalități de proiectare a educației incluzive 
5. Impactul educației incluzive asupra dezvoltării preșcolarilor  

 
Cadru didactic Lect. univ. dr. Eduard IONESCU  
Date de contact Mail : edi0807@yahoo.com 

Teme 
 

1. Strategii de imbunatatire a procesului de adaptare socio-educationala a elevilor în învăţământul 
primar 

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

3. Modalităţi de prevenire şi rezolvare a conflictelor şcolare în clasa de elevi  
4. Recompensele ca modalitate de incurajare a comportamentelor adecvate la scolari 
5. Strategii de consiliere pentru dezvoltarea stimei de sine la copiii de vârstă şcolară mică  

 
Cadru didactic Lect.univ.dr. Tudor PETRESCU 
Date de contact tudor.petrescu@upit.ro; tel 0746162782 

Teme 
      1. Posibilitati de folosirea tehnologiilor informationale in consilierea scolara 
      2. Asupra informatizării managementului educaţiei în era Inernetului 
      3. Folosirea tehnologiilor TIC în consilierea educationala 
 
Cadru didactic Lect. univ. dr. Georgiana DUMITRU 
Date de contact Tel. 0740966451, e-mail: geo_dumitru81@yahoo.co.uk 

Teme 
1. Consilierea elevilor privind orientarea școlară și profesională 
2. Modalități de prevenire a bullying-ului în clasa de elevi 
3. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă si management al stresului la elevi 
4. Factorii care generează situații de stres în mediul școlar 
5. Dezvoltarea aptitudinilor de organizare a timpului liber la elevi 

 
Cadru didactic Conf.univ.dr. Vitalia Ileana-Loredana 
Date de contact Email: ileana.vitalia@upit.ro 

Teme 
1. Folosirea observatiei in evaluarea psihoeducationala a copiilor cu ADHD. 
2. Interese si valori in decizia vocationala la adolescenti. 
3. Abordarea aspectelor vocationale prin metode expresiv-creative la copii. 
4. Influenta familiei in decizia vocationala. 



5. Folosirea povestilor pentru dezvoltarea abilitatilor de rezolvare a problemelor la copii. 
 

 


