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 Educația pentru dezvoltarea gândirii şi creativităţii
 Învăţarea vizibilă – aspecte teoretice şi aplicative
 Strategii metacognitive şi învăţarea eficientă
 Blocaje și deblocaje în relația cadru didactic-elev
 Elemente de didactică aplicată în învăţământul preşcolar/primar/ gimnazial/liceal
 Instruirea interactivă în învăţământul preşcolar/primar/gimnazial/liceal
 Comunicare şi înţelegere în actul didactic
 Predarea/Învăţarea/Evaluarea integrată
 De la joc la învăţare în învăţământul preşcolar/şcolar/gimnazial
 Pedagogia diferenţiată şi valorificarea teoriei inteligenţelor multiple
 Învăţarea prin proiecte în învăţământului preşcolar/primar/gimnazial/liceal
 Învăţarea prin problematizare – în spaţiul învăţământului primar/gimnazial/liceal
 Învăţarea de tip metacognitiv în învăţământul şcolar
 Metode şi tehnici de dezvoltare a spiritului creativ
 Modalităţi de dezvoltare a gândirii critice
 Aspecte practice ale predării-învăţării-evaluării integrate
 Managementul grupelor combinate în grădiniţă – exemple de bune practici
 Managementul învăţământului primar simultan –exemple de bune practici
 Managementul

predării/

managementul

învăţării

în

învăţământul

preşcolar/primar/gimnazial/liceal
 Managementul eficient al activităţii /lecţiei în învăţământul preşcolar/primar
 Strategii de învăţare eficientă în activitatea cu preşcolarii/şcolarii mici
 Comunicare şi dezvoltarea spiritului critic şi creativ
 Tehnici pentru formarea competenţelor metacognitive
 Pedagogia comunicării – aspecte teoretice şi aplicative

 Antrenamentul competenţelor de comunicare în şcoală
 Strategii de formare a competenţei transversale a învăţa să înveţi
 Dincolo de discursul didactic sau influenţele curriculumului ascuns
 Şcoala şi valorile morale în actualitate
 Sensul şcolii: a învăţa să gândeşti, a învăţa să înveţi
 De la educaţia estetică la estetica educaţiei/ De la educaţia etică la etica educaţiei
 Elemente etice şi ne-etice în praxisul pedagogic
 Educația pentru civilitate – necesitate a societăţii actuale
 Educaţia axiologică (pentru valori) – exemple de bune practici
 Didactogenia sau eroarea involuntară a cadrului didactic
 Violența/Microviolenţa şcolară – modalități de prevenire și intervenție
 Managementul etic în instituţiile de învăţământ
 Profilul etic şi deontologic al cadrului didactic/ managerului de şcoală
 Aspecte deontologice ale evaluarii didactice
 Minciună, persuasiune/ manipulare/ Duplicitate în spaţiul educaţional ...?
 Dimensiuni persuasive ale comunicării didactice
 Principiile de pedagogie practică şi eficientizarea procesului de învăţământ
 Tehnici afirmativ – apreciative în activitatea didactică
 Conflicte asociate evaluării școlare – modalități de prevenire
 Educația pentru valori morale în învățământul preșcolar/primar/gimnazial/liceal
 Elemente de etică în pedagogia practică
 Şcoala şi violenţa simbolică
 Şcoala şi educația prin iubire
 Aspecte deontologice ale profesiei didactice
 Didactica: valori şi civilitate
 Dezvoltarea competenţelor etice şi deontologice ale cadrelor didactice/managerilor
şcolari
 Morală–moralitate- educație morală în învățământul preşcolar/primar//gimnazial/liceal
 Filosofia pentru copii - program pentru dezvoltarea gândirii elevilor

