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Propunere teme disertaţie programul de studii de master Educaţie timpurie 

 

Cadru didactic Conf. univ. dr. Maria Magdalena Stan 

Date de contact smariamagdalena@gmail.com, 0723265950 

Teme 

1. Managementul implicarii parentale in activitatile şcolare la ciclul primar 

2. Caracteristicile familiale – predictori ai succesului şcolar 

3. Managementul abilităţilor interpersonale la vârstele timpurii 

4.   Dinamica imaginii de sine la varstele timpuri 

5. Profiluri  de dezvoltare psihosocială ale copilului pregătit pentru şcoală – studii de caz 

6. Metode şi tehnici de evaluare a nivelului de dezvoltare a copilului pregătit pentru şcoală 

7. Efectul jocurilor pe calculator şi comportamentul social al copiilor la varstele timpurii 

8. Specificul evaluarii scolare la vastele timpurii 

9. Metode si tehnici de evaluare la vastele timpurii 

 

Cadru didactic Conf univ dr. TUDOR LOREDANA 

Date de contact Email: loredana.tudor@upit.ro 

Tel.: 0759143862 

Teme 

1. Perspective în educația timpurie prin strategia ”Educația 2020/2030”  
2. Formarea  cadrelor didactice din perspectiva politicilor si strategiilor europene privind educaţia 

la vârstele timpurii 
3. Paradigma educației centrate pe copil /elev în educația timpurie 
4. Evaluarea comportamentelor și progresului copiilor de vârstă timpurie 
5. Mijloace și materiale didactice în educația timpurie  
6. Abordarea intergrată din perspectiva domeniilor de dezvoltare  

 

 

 



Cadru didactic Conf. univ. dr. Lazăr Adriana 

Date de contact oadaro@yahoo.com, 0723482804 

Teme 

 

1. Abordarea didactică a poveștilor cu conținut fantastic în scopul dezvoltării 
competențelor de comunicare orală ale preșcolarilor  

2. Educarea limbajului preșcolarilor prin jocuri și exerciții – abordare metodică  
3. Integrarea în activităţile didactice a softurilor educaţionale cu rol în educarea 

limbajului 
4. Stimularea comunicării verbale la vârstele timpurii prin activități 

extracurriculare 
5. Modalități de ameliorare a dificultăților de limbaj prin valorificarea jocului 

didactic la vârstele timpurii 
6. Valorificarea jocului didactic în vederea însuşirii regulilor gramaticale de 

exprimare corectă si îmbogățirea vocabularului preșcolarilor 
7. Jocurile inspirate din povești cu conținut fantastic – instrumente didactice pentru 

educarea limbajului la vârstele timpurii 
8. Jocul didactic inspirat din poveștile pentru copii folosit în dezvoltarea limbajului 

și comunicării preșcolarilor 
9. Jocuri didactice de educarea limbajului practicate în afara activităţilor comune 
10. Valorificarea cărților pentru preșcolari în scopul dezvoltării limbajului și a 

comunicării  
11. Abordarea didactică a poeziilor despre natură și micile viețuitoare în vederea 

dezvoltării limbajului la vârstele timpurii 
12. Abordarea jocului didactic în scopul educării limbajului la preșcolari 
13. Valorificarea dramatizărilor și a jocurilor de rol în vederea educării limbajului 

la vârstele timpurii 
14. Valorificarea povestirilor în activitățile de educarea limbajului pentru a dezvolta 

limbajul și comunicarea preșcolarilor 
15. Abordarea didactică a poveștilor în scopul dezvoltării limbjului și a comunicării 

preșcolarilor 
 

Cadru didactic Conf. univ. dr. Petruta Gabriela Paula  

Date de contact petruta_gabriela@yahooo.com 

Teme 

Disciplina: Educaţia pentru sănătate 

1. Modalităţi de realizare a educaţiei pentru sănătate la vârstele timpurii 
2. Strategii didactice de realizare a educaţiei pentru sănătate în învăţământul preşcolar şi primar 
3. Metode şi mijloace didactice specifice educaţiei pentru sănătate la vârstele timpurii 
4. Formarea deprinderilor de menţinere a sănătăţii – obiectiv al educaţiei pentru sănătate la 

vârstele timpurii  



5. Formarea deprinderilor igienico-sanitare la vârstele timpurii 

Disciplina: Stimularea achizițiilor elementare despre lume și mediul înconjurător 

1. Strategii didactice utilizate în vederea stimulării achizițiilor elementare despre lume și mediul 
înconjurător la preșcolari 

2. Familiarizarea precolarilor cu natura în cadrul activităților desfășurate în și în afara grădiniței  
 

 

Cadru didactic Conf univ dr. PESCARU MARIA 

Date de contact mariapescaru@yahoo.com, 0745157786 

Teme 

 

1. Sistemul național de management al calității în învățământul preuniversitar –nivel 
preșcolar/primar 2. 

2. Perspectiva managerială asupra calității și metoda benchmarketing în unitățile de învățământ 
preuniversitar –nivel preșcolar/primar  

3. Introducerea sistemului de management al calității în unitățile de învățământ-analiza SOWT și 
PASTE  

4. Importanța respectării prevederilor legale privind calitatea în învățământul preuniversitar –
nivel preșcolar/școlar  

5. Forme de realizare a evaluării periodice/autorizării/acreditării unităților de învățământ 
preuniversitar-nivel preșcolar/primar 

6. Standarde de calitate și indicatori de performanță realizabili în instituția de învățământ 
preșcolară/școlară  

7. Importanța respectării calității procesului didactic în învățământul preșcolar/primar  
8. Forme de realizare a culturii calității la nivelul unității de învățământ preșcolar/primar  
9. Forme de realizare a autoevaluării calității în unitățile de învățământ preșcolar/primar  
10. Cultura organizațională și importanța calității mediului educațional -standarde și exigențe 

actuale 
11. Managementul calităţii în învăţământul preuniversitar, nivel preșcolar/primar, din perspectiva 

documentelor naționale  
12. Rolul controlului managerial intern în îmbunătăţirea calităţii în învățământul preuniversitar  
13. Importanța procedurilor – instrumente de asigurare/reglare a calităţii instituţiei de 

învăţământ  
14. Sistemul de control managerial intern-forme de realizare 

 

Cadru didactic Lect.univ.dr. Tudor PETRESCU 

Date de contact tudor.petrescu@upit.ro, 0746162782 

Teme 

1. Valențe educative ale jocului didactic matematic 



2. Rolul clasei pregătitoare – prima etapă a învățământului primar pentru educația la matematică 
3. Creativitatea la matematica în educația timpurie 
4. Jocul didactic matematic -activitate ludică în învăţământul preşcolar 
5. Educatia deschisa. Resurse educationale deschise 

 

Cadru didactic Lect.univ.dr. Nicoleta Samarescu 

Date de contact nicoleta.samarescu@gmail.com 

Teme 

Aspecte metodice privind introducerea notiunii de timp. 

Aspecte metodice privind introducerea notiunii de masă. 

Aspecte metodice privind introducerea notiunii de lungime. 

Aspecte metodice privind introducerea notiunii de valoare. 

Jocuri pentru predarea-învățarea numerației. 

Jocuri pentru formarea de mulțimi. 

Jocuri logico-matematice. 

 

Cadru didactic Conf. univ. dr. Grecu Marius-Valeriu 

Date de contact mariusgrecu33@yahoo.com 
Teme 

 
Strategii didactice utilizate în activităţile integrate  de educarea limbajului în învăţământul  

preşcolar  

Modalităţi de organizare şi desfăşurare a convorbirii în grădiniţă. 

Dezvoltarea competenţelor de comunicare ale preşcolarilor prin intermediul povestirii. 

Jocul didactic – modalitate eficientă în realizarea obiectivelor majore ale activităţii de educare 

a limbajului în învăţământul preşcolar  

Valenţe educative şi formative ale memorizării şi poeziilor pentru copii în activitatea de 

educare a limbajului preşcolarilor. 

Evaluarea în cadrul activităţilor de educare a limbajului copiilor din grădiniţă. 

Valenţele şi specificul jocului didactic şi jocului de rol în grădiniţă. 



 

 

Cadru didactic Lect univ dr. Geantă Adriana Elena 

Date de contact adrianageanta@yahoo.com / 0742015992 

Teme 

1. Rolul metodelor interactive în educarea limbajului la preșcolari  
2. Metode interactive folosite în orele de Comunicare în limba română în învățământul primar 
3. Organizarea și desfășurarea activităților de povestire/repovestire în grădiniță / la școlarii mici 
4. Povestirea – mijloc de formare a competențelor de comunicare orală la preșcolari / școlarii mici 
5. Strategii didactice de îmbogățire și nuanțare a vocabularului preșcolarilor / școlarilor mici 
6.    Valorificarea jocului didactic în scopul educării limbajului preșcolarilor 

7.    Valorificarea jocului didactic în scopul dezvoltării competențelor de comunicare la clasele I-IV 

       8.    Valențe educative și formative ale lecturii după imagini în activitățile cu preșcolarii 

       9.  Formarea și dezvoltarea deprinderilor de citire și scriere în învățământul primar – Aspecte  
metodico-științifice  

 

Cadru didactic Lector univ. dr. Ionescu Eduard 

Date de contact Mail: eduard.ionescu@upit.ro 

Teme 

1. Modalităţi de cunoaştere şi valorificare a potentialului afectiv-emotional al copilului 
prescolar 

2. Intervenţia timpurie si modalitatile de integrare a copilului cu forme usoare de autism / 
cu ADHD, în grupul de prescolari  

3. Strategii de abordare psihopedagogică a dificultăţilor de învăţare la prescolar 
4. Afectivitatea şi comunicarea la copiii cu dificultăţi in invatare / tulburari de limbaj 
5. Rolul parteneriatului şcoală – familie în dezvoltarea personalităţii prescolarului / 

şcolarului mic (optional cu CES) 
 

Cadru didactic Lect. univ. dr. Ţibrian Mădălina 

Date de contact madalinatibrian@gmail.com /  0740 072 293 

Teme 

                                       DISCIPLINA ETICĂ ŞI INTEGRITATE ACADEMICĂ 

1. Plagiatul și formele acestuia. Identificarea plagiatului în lucrările cu caracter științific   
2. Managementul eticii în instituţiile de învăţământ 
3. Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor 



4. Plagiatul şi autoplagiatul. Probleme etice ale cercetării şi publicării 
 

Cadru didactic Lect. univ. dr. Cristina Dumitru 

Date de contact cristina.dumitru@upit.ro 

Teme 

1. Impactul educației incluzive asupra dezvoltării preșcolarilor 

2. Impactul educației timpurii asupra procesului de compensare a întârzierilor în dezvoltare a 
preșcolarilor 

3. Impactul educației timpurii asupra socializării preșcolarilor.  

 

Cadru didactic Conf.univ. dr. Paisi Lazarescu Mihaela 

Date de contact mihaelapaisi@yahoo.com 

Teme 

1. Metode şi tehnici de cunoaştere a dezvoltării psihice la vârstele timpurii 
2. Stadialitatea dezvoltării psihice 
3. Factorii dezvoltării psihice; interacţiuni şi dominante la vârstele timpurii 
4. Concepţia lui J. Piaget privind dezvoltarea intelectuală a copilului 
5. Teorii ale dezvoltării socio -morale la vârstele timpurii 
6. Jocul -  factor  determinant  in  pregătirea preșcolarului  pentru  școlaritate. 
7. Rolul jocului în dezvoltarea conduitei creative  la vârstă preşcolară. 
8. Învăţare şi joc la vârstele timpurii 
9. Specificul învăţării la vârstele timpurii 
10. Modalităţi de evaluare a rezultatelor învăţării prin joc 
11. Modalităţi de integrare a jocului în activităţile de învăţare la vârstele timpurii 

 

Cadru didactic Conf. univ. dr. Bogdan NICOLESCU 

Date de contact 0751551022 / nicolescubogdan81@yahoo.com 

Teme 

1. Folosirea metodei modelării (modeling) în formularea şi rezolvarea de probleme în mediu familial al 
copilului 

2. Asupra posibilităților de utilizare a istoriei dezvoltării științelor și matematicii în construcția situațiilor 
didactice la nivelul preşcolarităţii 

3. Asupra introducerii conceptelor de mărimi, unități de estimare(măsură) şi estimare (măsurare) prin 
activitățile integrate din în învăţământul preşcolar 



4. Matematica de toate zilele în cadrul activităţilor integrate din învăţământul preşcolar 

5. Asupra posibilităţilor de dezvoltare a limbajului prematematic şi preștiințific la nivelul educaţiei 
timpuri folosind metoda APOS (Action, Processes, Objects and Schemas)  

 


