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1. Dezvoltarea personalităţii în învăţământul preşcolar / primar
2. Cunoaşterea copilului – premisă pentru succes în educaţie
3. Cunoaşterea grupului şcolar
4. Metode de cunoaştere a elevului
5. Învăţarea eficientă în clasa de elevi
6. Metode de învăţare eficientă
7. Eficientizarea învăţării prin metode interactive de grup
8. Condiţii ale învăţării eficiente
9. Modalităţi de promovare a succesului şcolar
10.Strategii de dezvoltare a gândirii critice
11.Abordări pedagogice ale învăţării în învăţământul primar / preşcolar
12.Modalităţi de realizare a învăţării sociale în învăţământul primar /preşcolar
13.Învăţarea şcolară – cadru de dezvoltare intelectuală a copilului preşcolar /de
vârstă şcolară mică
14.Motivaţie şi performanţă în învăţământul primar
15.Motivaţia învăţării la copiii preşcolari
16.Motivaţia învăţării în învăţământul primar
17.Strategii de stimulare a motivaţiei elevilor / a copiilor preşcolari
18.Strategii de stimulare a creativităţii elevilor
19.Modalităţi de stimulare a creativităţii copiilor preşcolari
20.Rolul profesorului în stimularea potenţialului creativ al elevului
21.Cultivarea creativităţii elevilor prin activităţi cultural – recreative

22.Dezvoltarea socială şi emoţională a elevilor prin activităţi cultural – recreative
23.Influenţa grupului asupra dezvoltării personalităţii copilului de vârstă şcolară
mică / preşcolară
24.Modalităţi de promovare a coeziunii grupului clasă
25.Competenţa psihopedagogică
26.Modalităţi de eficientizare a comunicării didactice
27.Particularităţi adaptative ale şcolarului mic/ preşcolarului
28.Rolul şcolii în demersul socio-adaptativ al elevului
29.Prevenirea şi înlăturarea eşecului şcolar
30.Consilierea copiilor cu probleme speciale de adaptare şcolară
31.Modalităţi de prevenire şi intervenţie în devianţa şcolară
32.Forme de manifestare ale devianţei şcolare în învăţământul primar
33.Strategii educaţionale incluzive pentru elevii cu deficienţă mintală uşoară
34.Strategii educaţionale incluzive pentru elevii cu deficienţe senzoriale
35.Strategii educaţionale incluzive pentru elevii cu deficienţe motorii
36.Strategii educaţionale incluzive pentru elevii cu tulburări de comunicare şi
relaţionare
37.Caracteristici ale educaţiei pentru elevii cu tulburări de limbaj
38.Caracteristici ale educaţiei pentru elevii cu tulburări de personalitate şi
comportament
39.Modele şi forme ale realizării educaţiei integrate în învăţământul primar /
preprimar
40.Modalităţi integrate de intervenţie în educaţia elevilor cu cerinţe speciale în clasă
41.Educaţia elevilor supradotaţi
42. Riscul subrealizării şcolare la copiii supradotaţi
43.Identificarea aptitudinilor elevilor în practica şcolară
44.Consilierea psihopedagogică a copiilor cu aptitudini înalte

45.Rolul cadrului didactic de consilier al clasei de elev
46.Consiliere şi orientare în învăţământul primar
47.Strategii de consiliere pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă
48.Strategii de consiliere pentru dezvoltarea stimei de sine la copiii preşcolari /de
vârstă şcolară mică
49.Strategii de consiliere pentru dezvoltarea autoeficacităţii la şcolarii mici
50.Rolul consilierii de grup în dezvoltarea personală a elevilor
51.Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare de conflicte la şcolarii mici
52.Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare de probleme la şcolarii mici
53.Modalităţi de promovare a dezvoltării sociale şi emoţionale la copiii preşcolari /
de vârstă şcolară mică
54.Specificul educaţiei de gen în învăţământul preşcolar /primar
55.Educaţie pentru valori în învăţământul preşcolar /primar
56.Educaţie pentru sănătate în învăţământul preşcolar /primar
57.Rolul familiei în obţinerea succesului şcolar
58.Consilierea părinţilor
59. Educaţie emoţională la vârsta preşcolară / şcolară mică
60. Modalităţi de dezvoltare a caracterului la vârsta şcolară mică
61. Educarea temperamentului în învăţământul primar /preşcolar
62. Socializarea copilului preşcolar

