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Teme pentru lucrările de absolvire  

(promoția 2021) 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (conversie) 
 

1. Valorificarea jocului logico-matematic în dezvoltarea gândirii preșcolarului 

2. Studiu privind formarea unor conduite sociale dezirabile la preșcolari 

3. Modalități nonformale de promovare a tradițiilor locale în învățământul preșcolar 

4. Metode de dezvoltare a capacității de a emite judecați morale utilizate în învățământul primar 

5. Aspecte ale interculturalității în curriculumul primar 

6. Jocul lingvistic și activizarea vocabularului 

7. Metoda portofoliului în predarea elementelor de comunicare în învățământul primar 

8. Educaţia civică în activităţile (extra)şcolare din ciclul primar. 

9. Influența stilului parental asupra (in)succesului  şcolar 

10. Strategii didactice interactive  utilizate în procesul de alfabetizare civică a școlarului mic 

11. Educația pentru valori democratice-acţiuni şi influenţe (in)formale 

12. Educaţia civică a şcolarilor - iniţiere în lumea valorilor vieţii sociale 

13. Rolul şcolii în promovarea drepturilor copilului 

14. Tradițional și modern în abordarea metodologică a lecțiilor de educație civică din ciclul 

primar 

15. Strategii educative pentru protecția drepturilor copilului în mediul virtual 

16. Reflectarea drepturilor  copiilor în mass-media 

17. Educaţia pentru viaţa de familie în curriculum pentru ciclul primar  

18. Imaginea familiei  în manualele școalare pentru învățământul primar  

19. Impactul climatului familial asupra performanțelor școlare ale elevului  

20. Familia monoparentală în știrile din presa scrisă  

21. Respectarea drepturilor fundamentale ale copilului în școală și familie  

22. Familia și siguranța școlarului mic pe internet 

23. E-parenting.  Perspective teoretice actuale 

24. Relația dintre stilurile parentale și performanţele şcolarilor mici 

25. Modalități de evaluare a structurilor perceptiv-motrice la preşcolari/ școlarii mici 

26. Strategii didactice de formare a abilităţilor sociale la preșcolari/ şcolarii mici 

27. Demersuri de stimulare a potenţialului empatic la preşcolari/ şcolarii mici 

28. Cercetare constatativă privind realizarea reformei curriculare la nivelul percepției 

profesorilor 

29. Tehnici de stimulare a inteligenţelor multiple la şcolarii mici 
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30. Efectele utilizării jocurilor didactice asupra dezvoltării capacității de generalizare la vârsta 

preșcolară 

31. Metode didactice de realizare a activităților în aer liber în grădiniță 

32. Impactul utilizării metodelor didactice interactive asupra dezvoltării relațiilor interpersonale 

33. Tehnici de învățare eficiente utilizate învăţământul primar 

34. Investigarea stilurilor de învățare la școlarii mici 

35. Dimensiuni ale educației morale în grădiniță/ școală 

36. Metode alternative de evaluare a progreselor preșcolarilor/ elevilor 

37. Contribuţia  jocului de rol asupra dezvoltării potențialului creativ la vâsrta preșcolară 

38. Formarea și dezvoltarea capacității de apreciere obiectivă la școlarii mici 

39. Jocuri senzoriale pentru dezvoltarea memoriei auditive la preșcolari 

40. Abordări metodico-ştiinţifice în predarea ortografiei și a punctuației în ciclul primar  

41. Structura funcţională a vocabularului limbii române. Abordare metodico-ştiinţifică pentru 

clasele primare 

42. Părțile de vorbire și problemele lor de ortografie. Abordare metodico-științifică pentru 

clasele I-IV 

43. Evaluarea formativă a conținuturilor gramaticale din clasa a IV-a 

44. Valorificarea didactică a operei lui Ion Creangă la ciclul primar  

45. Valorificarea didactică a operei lui I. L. Caragiale la ciclul primar  

46. Dezvoltarea vocabularului elevilor prin proverbe, zicători și ghicitori  

47. Contribuția basmului la dezvoltarea capacității de comunicare în învățământul primar 

48. Dimensiuni psihocomportamentale ale violenței manifestată în mediul școlar: abordare 

calitativă 

49. Repere psihopedagogice ale stimulării inteligenței naturaliste a preșcolarilor 

50. Coordonate psihopedagogice ale dezvoltării atenției elevilor de vârstă școlară mică 

51. Repere ale formării și dezvoltării personalității preșcolarilor 

52. Utilitatea testului casei în evaluarea personalității preșcolarilor 

53. Rolul familiei în adaptarea preșcolarului la solicitările mediului instituțional din grădiniță 

54. Dimensiuni ale motivației profesionale în rândul cadrelor didactice care activează în 

învățământul primar 

55. Repere psihopedagogice ale educației religioase la vârsta școlară mică 

56. Stimularea memoriei copiilor de vârstă școlară mică 

57. Stresul psihic – factor de solicitare în activitatea cadrelor didactice care activează în 

învățământul primar 

58. Gestionarea situațiilor conflictuale în învățământul preșcolar și primar 

59. Epuizarea profesională în rândul cadrelor didactice care activează în învățământul primar 

60. Rolul familiei în evoluția copiilor de vârstă școlară mică care manifestă comportamente 

opozante 

61. Educația ca valoare și atitudinile educative ale părinților: abordare calitativă 

62. Coordonate ale dezvoltării operaționalității gândirii elevilor de vârstă școlară mică 

63. Particularități ale interacțiunilor sociale la copiii cu tulburări de vorbire 

64. Strategii pentru optimizarea receptării pastelului în ciclul primar  

65. Tradițional sau modern în predarea basmului. Soluții didactice 

66. Povestirea și rolul ei în dezvoltarea creativității școlarilor 

67. Ghicitoarea și dezvoltarea gândirii creative a școlarului mic 

68. Scrierea imaginativă -modalități de valorificare în ciclul primar 

69. Basmul și lectura după imagini în ciclul preșcolar 

70. Particularități ale receptării textului liric la preșcolari 

71. Fețele educației în povestiri și schițe : I.L. Caragiale, Mircea Sântimbreanu  

72. Jocul didactic. Activitate de dezvoltare a limbajului copiilor din ciclul preşcolar 

73. Abordări metodologice în predarea-învăţarea-evaluarea noţiunilor de fonetică în ciclul 

primar 

74. Valenţe formativ-educative în poveştile lui Ion Creangă. Aplicaţii în ciclul primar 
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75. Jocul didactic – activitate de dezvoltare a limbajului elevilor din clasa pregătitoare „0” în 

cadrul orelor de „Limbă şi comunicare”  

76. Perspective didactice în predarea-învăţarea-evaluarea lexicului limbii române în ciclul 

primar 

77. Achiziţii lexematice prin activitatea de povestire. Aplicaţii grupa mare 

78. Abordări ale lexicului limbii române în ciclul preşcolar 

79. Memorizarea – activitate de îmbogăţire lexematică în ciclul preşcolar. Aplicaţii grupa mare 

80. Modalități de valorificare a jocului didactic în contextul diversității etnice şi culturale  

81. Tehnici şi strategii pentru dezvoltarea competențelor interculturale la nivelul învățământului 

primar  

82. Tehnici şi strategii pentru dezvoltarea competențelor interculturale la nivelul învățământului 

preşcolar 

83. Modalități de realizare a educației interculturale în învățământul primar 

84. Modalități de realizare a educației interculturale în învățământul preşcolar 

85. Clasa de elevi – elemente definitorii în contextul diversității etnice şi culturale 

86. Rolul competențelor interculturale ale profesorului pentru învățământul primar în sala de 

clasă 

87. Rolul competențelor interculturale ale profesorului pentru învățământul preşcolar în sala de 

clasă 

88. Studiul fizico-geografic al … (regiuni geografice, o comună) 

89. Studiul uman-geografic al … (regiuni geografice, o comună sau un oraș) 

90. Studiul geografic al unei unităţi administrative 

91. Rolul predării istoriei în programa școlară de clasa a IV a. Abordări metodologice 

92. Utilizarea metodelor moderne în predarea istoriei la clasa a IV a. 

93. Didactica interactivității și didactica centrării pe elev în abordarea disciplinei istorie la clasa 

a IV a. 

94. Strategii și metode didactice interactive centrate pe elev în predarea istoriei la clasa a IV a. 

95. Rolul mijloacelor didactice interactive în predarea istoriei la clasa a IV a. 

96. Strategii, metode, tehnici, procede didactice folosite în predarea istoriei la clasa a IV a. 

97. Învățarea electronică-o metodă didactică activă necesară predării istoriei în secolul XXI. 

98. Strategii și metode interactive bazate pe învățarea prin cooperare folosite în predarea istoriei 

la clasa a IV a. 

99. Culoarea - orizont de cunoastere si interpretare 

100. Culoarea - necesitate de expresie in demersul educational al copiilor 

101. Forma plastica si potentele de dezvoltare ale creativitatii si originalitatii 

102. Lectia de educatie plastica in contextul general al definirii profilului elevului  

103. Compozitia plastica picturala - observatii asupra spontaneitatii de creatie, pentru copiii de 

varsta prescolara 

104. Compozitia plastica decorativa si caligrafia - caracteristici si potentare reciproca 

105. Accentul plastic - prezenta si necesitate in creatia plastica a elevilor 

106. Ritmul plastic - omniprezenta ritmului ca element de expresie, paralelism plastic si literar 

107. Metode și procedee de cultivare a aptitudinilor musical-creative ale elevilor la vârsta 

preșcolară. 

108. Educația muzicală și valențele formative  ale acesteia în învatamantul preșcolar/primar. 

109. Modalități de integrare a calculatorului în lecțiile de educație muzicală, clasele I-IV; 

110. Modalități  de adordare educațională a copiilor  din ciclul primar cu dificultăți  

111. în dezvoltarea abilităților muzicale. 

112. Dansul în educația muzicală a preșcolarilor/școlarilor mici. 

113. Specificul condiției muzicale în ciclul primar/preșcolar. 

114. Strategii pentru dezvoltarea simțului muzical aplicabile în învățamântul primar /preșcolar. 

115. Eficientizarea activității de evaluare în activititățile de educație muzicală în invățâmantul 

primar. 

116. Repere didactice moderne în predarea disciplinei Abilități practice; 
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117. Importanța memoriei și a logicii în procesul instructiv educativ de desfășurare a orelor de 

Abilități practice; 

118. Identificarea factorilor de risc la orele de Abilități practice - parte integrantă a procesului 

didactic 

119. Strategii didactice specifice disciplinei Abilități practice; 

120. Interdisciplinaritatea – formă modernă de organizare a activităților didactice la disciplina 

Abilități practice; 

121. Metode și instrumente de evaluare recomandate pentru disciplina Abilități practice. 

122. Valorificarea didactică a teoriei mulțimilor în predarea-învățarea numerelor naturale și a 

operațiilor cu acestea 

123. Metode aritmetice și metode algebrice în rezolvarea problemelor de matematică 

124. Strategii didactice interactive utilizate în predarea-învățarea numerației în învățământul 

primar/preșcolar  

125. Strategii didactice interactive utilizate în predarea-învățarea operațiilor cu numere naturale 

în învățământul primar 

126. Formarea limbajului matematic la preșcolari  

127. Formarea abilității de a rezolva probleme de matematică în învățământul primar 

128. Cultivarea creativității copiilor prin compunerea și rezolvarea de probleme în învățământul 

primar 

129. Integrarea problemelor cu conținut din viața cotidiană în lecțiile de matematică 

130. Strategii didactice interactive utilizate în predarea-învățarea fracțiilor în învățământul primar 

131. Utilizarea aplicațiilor practice în predarea-învățarea  elementelor intuitive de geometrie în 

învățământul preșcolar/primar 

132. Utilizarea aplicațiilor practice în predarea-învățarea unităților de măsură în învățământul 

primar 

133. Modalități de integrare a instruirii asistate de calculator în lecțiile de matematică din 

învățământul primar 

134. Rolul formativ al jocului didactic matematic în învățământul preșcolar 

135. Jocul didactic matematic-mijloc de stimulare a gândirii logice în învățământul primar 

136. Metode alternative de evaluare la matematică în învățământul primar 

137. Integrarea problemelor de matematică distractivă în lecțiile din învățământul primar 

 

 
 

Director DLLRȘC, 

 

Conf. univ. dr. Luminița Drugă 


