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TEMATICĂ ORIENTATIVĂ PENTRU LUCRĂRILE DE GRADUL I
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Coordonator: Conf. univ. dr. Otilia Clipa
Telefon: 0744812886; e-mail: otiliaclipa@yahoo.com
Adaptarea la cerinţele clasei I prin joc didactic;
Competenţele psihopedagogice ale institutorului; (Institutorul de ieri, de azi ș i de mâine);
Computerul - mijloc eficient de formare?
Contribuţia jocului didactic la dezvoltarea obiectivelor educaţiei intelectuale/estetice/morale;
Curriculum la decizia şcolii – posibilităţi de realizare;
Curriculum integrat – deziderat al învăţământului primar sau preşcolar;
Dezvoltarea creativităţii prin lecţiile /activităţile de......;
Documentele şi proiectarea curriculară – modalitaţi de optimizare;
Educaţia morală – condiţie a formării personalităţii integrale;
Educaţia pentru societate – modalităţi de realizare în învăţământul primar şi preşcolar;
Educaţia pentru democraţie – posibilităţi de aplicare ...;
Educaţia pentru părinţi – modalităţi concrete de realizare;
Educaţia timpurie – posibilităţi de implementare;
Eficienţa didactică a alternativelor sistemului de învăţământ public;
Eficienţa mijloacelor didactice (valentele formative ale acestora)
Evaluare şi autoevaluare la nivelul învăţământului primar/ preşcolar;
Evaluarea la nivelul sau aria curriculară...;
Evaluarea prin intermadiul jocului didactic;
Portofoliul – metodă complexă de predare- învăţare- evaluare;
Formare şi informare prin jocul didactic în învăţământul primar sau preşcolar;
Formarea depriderilor de muncă intelectuală ăn învăţământul primar;
Formarea priceperilor si a deprinderilor practice în învãtãmântul primar;
Formarea trăsăturilor de caracter prin/la ..........;
Impactul relaţiilor pedagogice asupra modelării personalităţii;
Implicaţii psihopedagogice ale predării în învăţământul simultan;
Interdisciplinaritea – necesitate obiectivă a învăţământului primar;
Jocul – implicaţii în dezvoltarea creativităţii;
Jocul didactic ca modalitate de formare a deprinderilor de activitate intelectualã a prescolarului;
Metoda proiectelor tematice – avantaje şi limite;
Mass-media şi şcoala în epoca informatizării;

Metode alternative de evaluare – modalităţi de aplicare la învăţămâjntul primar/ preşcolar;
Metode de dezvoltare a creativităţii – modalităţi concrete de aplicare;
Metode si procedee active folosite în predarea cunostintelor despre drepturile copilului si ale omului în
învãtãmântul primar;
Metodele procesului didactic (problem, algoritmizarea etc) influenţa asupra rezultatelor educative;
Modalitãti de colaborare grãdinitã–familie–comunitate în vederea cresterii eficientei activitãtii educative
la prescolari;
Modalităţi concrete de realizare a educaţiei ecologice;
Modalităţi de articulare ale tipurilor de educaţie;
Modalităţi de evaluare prin jocul didactic;
Modalităţi de modernizare a metodologiei didactice;
Modelarea personalităţii prin lecţiile de....;
Noile educaţii – modalităţi de organizare;
Personalitatea şi competenţele cadrului didactic;
Dezvoltarea profesională a personalului didactic în contextul reformei educaţionale;
Profilul psihopedagogic al institutorului;
Proiectarea didactică între rutină şi inovaţie;
Proiectul „La Main a la Pate” – posibile aplicaţii în şcolile din România;
Reforma sistemului educativ – avantaje şi limite
Relatia joc – activitãti practice în învãtãmântul prescolar;
Relatia joc – învãtare în învãtãmântul prescolar;
Rolul activitãtilor extrascolare în învãtãmântul primar;
Rolul activitãţilor la alegere în dezvoltarea personalitãţii preşcolarului
Rolul formativ al cooperãrii în cadrul grupurilor mici în activitãţile din grãdiniţã;
Rolul jocului didactic în adaptarea copilului – clasa I;
Rolul teatrului de pãpuşi şi a dramatizãrilor la dezvoltarea esteticã a preşcolarilor;
Sisteme de învăţământ – analiză comparativă;
Subiectiv şi obiectiv în evaluare şla nivelul primar/preşcolar;
Tehnici de instruire diferentiatã în învãtãmântul prescolar;
Tendinţe europene ale învăţământului preşcolar/primar;
Valenţele educaţiei intelectuale pentru nivelul ...;
Valenţele formative ale jocului didactic la disciplina....;
Valenţele formative ale jocurilor şi activităţilor alese;
Valoarea experimentului în cadrul activităţilor ecologice;
Valoarea formativă a metodelor active în învăţământul primar/preşcolar;
Valorificarea valenţelor formative ale activităţilor non formale (excursii, vizite, activităţi nonformale);

