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Valoarea formativă a metodelor didactice în învățământul primar/ preșcolar
(posibilitatea unor detalieri pentru un grup de metode sau influența asupra
performanței în cadrul unei arii curriculare);



Învățarea prin cooperare – posibilități de aplicare prin metodologia didactică în
învățământul primar/preșcolar;



Eficienţa mijloacelor didactice în procesul educațional;



Valenţele formative ale jocului didactic pentru dezvoltarea competențelor... ;



Relaţia joc - învăţare în învăţământul preşcolar;



Activităţile liber-alese în învăţământul preşcolar;



Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari prin jocuri didactice;



Implicaţii ale metodelor moderne de evaluare asupra atitudinii faţă de învăţare a
şcolarului mic;



Rolul activităţilor extraşcolare în dezvoltarea capacităţii de socializare a şcolarului
mic;



Creşterea eficienţei învăţării prin strategii bazate pe joc didactic;



Familia şi grădiniţa - parteneri în educaţia copiilor preşcolari;



Activităţile integrate în învăţământul preşcolar



Educaţia antepreşcolară - o necesitate şi o provocare



Modalităţi de evaluare prin jocul didactic;



Metode alternative de evaluare – modalităţi de aplicare la învăţământul primar/
preşcolar;



Evaluare şi autoevaluare la nivelul învăţământului primar/preşcolar;



Subiectiv şi obiectiv în notare la nivelul primar/preşcolar;



Profilul evaluatorului din învățământul primar/preșcolar;



Sensuri şi dimensiuni actuale ale evaluării în învăţământul primar,



Tema pentru acasă – modalitate eficientă de evaluare?;



Evaluarea interdisciplinară prin joc didactic în învăţământul preşcolar;



Eficienţa didactică a alternativei educaţionale Step by step în învăţământul primar;



Aspecte ale relaţiei predare - învăţare - evaluare în învăţământul simultan;



Metoda proiectelor tematice – avantaje şi limite;



Noile educaţii – modalităţi de organizare;



Valoarea experimentului (sau a altor metode) în cadrul activităţilor ecologice;



Valorificarea valenţelor formative ale activităţilor non-formale (excursii, vizite,
activităţi nonformale);



Reforma sistemului educativ – avantaje şi limite (pentru un nivel educativ, proces sau
arie curriculară);



Competenţele psihopedagogice ale profesorului pentru învățământul primar/ preșcolar;



Dezvoltarea competențelor metacognitive ale profesorilor;



Jurnalul de învățare – intrument necesar dezvoltării competențelor metacognitive;



Educația copiilor cu părinții plecați în străinătate (detalieri legate de profilul
psihologic al copilului, implicațiile plecării părinților asupra rezultatelor școlare,
comunicarea instituții educaționale – părinți etc.);

 Tematica este orientativă, sunt admise modificări, detalieri şi alte propuneri;
 Pentru detalii:
Email: otiliac@usv.ro
USV, corp A , cam. 027, int. 157

