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Teme pentru examenul de absolvire 2020 

 
 

Studii de conversie: Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

 

 
1. Alternativa educationala Step by step - aspecte specifice în procesul evaluativ 

2. Jocul didactic - metodă instructiv-educativă în ciclul achizițiilor fundamentale 

3. Dezvoltarea imaginației creatoare a școlarilor mici prin valorificarea jocului didactic 

4. Modalități de stimulare a memoriei prin procesul didactic în învățământul  primar 

5. Modalități de stimulare a memoriei prin procesul didactic în învățământul preșcolar 

6. Studiu psihopedagogic comparativ cu privire la evoluția unor dimensiuni ale vieții afective 

a elevilor 

7. Strategii didactice specifice disciplinei Educație tehnologică 

8. Repere didactice moderne în predarea disciplinei Educație tehnologică 

9. Importanța memoriei și a logicii în procesul instructiv educativ de desfășurare a orelor de 

Educație tehnologică 

10. Lumea poveștilor-mărci culturale 

11. Moduri și timpuri verbale în literatura pentru copii 

12. Jocul didactic în achizițiile lingvistice din preșcolaritate 

13. Demersuri de realizare a educației ecologice în învățământul preșcolar/ primar 

14. Investigarea percepției cadrelor didactice față de manualele alternative din învățământul 

primar 

15. Valențe formative ale jocurilor didactice în învățământul preșcolar/ primar 

16. Impactul utilizării jocurilor didactice asupra dezvoltării atenţiei la preşcolari/ școlarii mici 

17. Metode de evaluare alternative utilizate în învăţământul preşcolar/ primar 

18. Perspective actuale asupra parteneriatului educațional dintre instituția școlară și comunitate 

19. Rolul părinților în educația timpurie a copiilor  

20. Influența familiei asupra dezvoltării premiselor personalității preșcolarilor/ școlarilor mici 

21. Utilizarea mijloacelor didactice digitale în învățământul preșcolar/ primar 

22. Modalități de valorificare a teoriei inteligenţelor multiple în grădiniță/ școală 

23. Stiluri de abordare a situaţiilor conflictuale de către cadrele didactice din învăţământul 

primar   

24. Percepția cadrelor didactice din învățământul preșcolar/ primar față de predarea creativă 
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25. Explorarea nivelului de dezvoltare a competențelor interculturale la cadrele didactice din 

învăţământul preșcolar și primar 

26. Învățarea centrată pe elev la nivelul percepției cadrelor didactice din învăţământul preșcolar 

și primar 

27. Evaluarea aptitudinilor sociale ale preșcolarilor/ școlarilor mici 

28. Perspective actuale asupra realizării educației incluzive 

29. Rolurile cadrelor didactice din învățământul preșcolar/ primar în contextul actual 

30. Strategii didactice de stimulare a gândirii critice la școlarii mici 

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

32. Imaginea familiei  în manualele școalare pentru învățământul primar  

33. Impactul climatului familial asupra performanțelor școlare ale elevului  

34. Familia monoparentală în știrile din presa scrisă 

35. Respectarea drepturilor fundamentale ale copilului în școală și familie  

36. Familia și siguranța școlarului mic pe internet    

37. Triada familie-școală-comunitate în prevenirea încălcării drepturilor copiilor 

38. Reflectarea violenței domestice în mass-media 

39. Impactul televiziunii asupra școlarului mic 

40. Fenomenul “Singur acasă” în școală și mass-media 

41. Aspecte metodice privind formarea conceptului de număr natural în învățământul 

primar/preșcolar 

42. Metode interactive de predare-învățare a operațiilor cu numere naturale în învățământul 

primar 

43. Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar 

44. Metodica rezolvării problemelor de matematică în învățământul primar 

45. Aspecte metodice privind învățarea fracțiilor în învățământul primar 

46. Metode aritmetice de rezolvare a problemelor în învățământul primar. Considerații 

metodice 

47. Predarea-învățarea elementelor de geometrie  în învățământul primar 

48. Predarea-învățarea unităților de măsură în învățământul primar 

49. Tehnica lecturii după imagini în etapa educației timpurii 

50. Strategii didactice utilizate în formarea premiselor citirii și scrierii 

51. Rolul jocurilor si al activităților didactice liber -alese în dezvoltarea limbajului 

52. și a comunicării 

53. Dezvoltarea capacității de comunicare orala prin activitatea de învățare integrată 

54. Strategii pentru optimizarea receptării fabulei în ciclul primar  

55. Tradițional sau modern în predarea basmului. Soluții didactice 

56. Poveștile lui Ion Creangă. Strategii de predare în ciclul primar 

57. Aspecte metodico-aplicative ale predării verbului în învățământul primar  

58. Jocul didactic în predarea-învăţarea substantivului la nivelul învățământului primar 

59. Categoriile semantice ale vocabularului. Abordări ştiinţifico-metodice la nivelul 

învăţământului primar  

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

61. Povești populare valorificate la nivelul învățământul preșcolar  

62. Dezvoltarea vocabularului prin proverbe, zicători și ghicitori la nivelul învățămâtului 

primar  

63. Alternative metodice în predarea fabulei în clasele primare 

64. Textul narativ la nivelul învăţământului primar. Abordări ştiinţifico-metodice  

65. Metode tradiţionale și moderne de receptare a genului liric în învățământul primar  

66. Strategii didactice de îmbogăţire a vocabularului în învăţământul primar  

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

clasele primare  



68. Contribuția fișelor ortografice în formarea competențelor de scriere corectă în clasele 

primare  

69. Abordarea elementelor de fonetică la nivelul învățământului primar  

70. Strategii didactice de realizare a educației ecologice în învățământul preșcolar 

71. Relația dintre stilurile educative parentale și integrarea socială a copiilor de vârstă școlară 

mică 

72. Factori asociați epuizării profesionale în rândul educatorilor din învățământul special 

73. Dimensiuni ale anxietății față de testele pentru evaluarea cunoștințelor în rândul elevilor de 

clasele I-IV 

74. Rolul educaţiei religioase în dezvoltarea morală a preşcolarilor 

75. Dimensiuni ale incluziunii copiilor cu ADHD în învăţământul de masă: competenţe 

necesare educatorilor şi învăţătorilor 

76. Dimensiuni ale autoreglării activităţii academice în rândul studenţilor de la programul de 

studii PIPP 

77. Atitudinea față de școală în rândul elevilor de ciclu primar 

78. Parentingul incomplet: impactul asupra stimei de sine a copiilor de vârstă şcolară mica 

79. Variabile asociate stării de bine subiective în rândul învăţătorilor/profesorilor pentru 

învăţământul primar 

80. Dimensiuni ale reprezentării sociale despre şcoală în rândul elevilor de ciclu primar 

81. Practici evaluative în învăţământul primar 

82. Modalităţi de optimizare a relaţiei şcoală-familie 
83. Relația dintre climatul familial și performanțele elevilor de vârstă școlară mică 

84. Valenţe formativ-educative în povestirile lui Ion Creangă. Aplicaţii în ciclul primar 

85. Jocul – activitate de dezvoltare a limbajului în cadrul orelor de limbă şi comunicare în ciclul 

primar 

86. Perspective didactice ale lexicului limbii române în ciclul primar 

87. Orașul Bacău între 1916-1948. Aspecte economice, sociale, culturale. 

88. Integrarea metodelor activ-participative în procesul de predare-învățare a istoriei în 

învățământul primar. 

89. Viața cotidiană în orașul Bacău:1948-1989 

90. Studiul complex al unei regiuni geografice/subunități geografice (munte, depresiune, 

câmpie, dealuri) 

91. Scurtă monografie a localității natale 

92. Studiul complex al unei unităţi administrative (oraş, comună) 

93. Alfabetizarea vizual-plastica în mediul educațional 

94. Elemente de gramatică plastică - teorii cromatice 

95. Mijloace de expresie în compoziția plastică 

96. Modalități de integrare în serbările școlare a unor achiziții muzicale ale  preșcolarilor  

97. Rolul cântecelor și jocurilor în activitățile de educație muzicală a preșcolarilor/ școlarilor  

mici 

 

Notă : Titlurile studiilor aplicative aferente fiecărei teme vor fi stabilite prin comun acord student-

îndrumător, in cadrul unor consultații special organizate. 
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Conf. univ. dr. Luminița Drugă 


