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1. Consilierea psihopedagogică în sistemul de educație din România 

2. Aria curriculară Consiliere și orientare în sistemul românesc de educație 

3. Implementarea programei școlare pentru disciplina “Dezvoltare personală” în 

învățământul primar 

4. Rolul profesorului în calitate de consilier al grupei de preșcolari/ clasei de elevi 

5. Programe pentru dezvoltarea competențelor sociale și emoționale ale copiilor de vârstă 

preșcolară și școlară mică: proiectare, implementare și evaluare 

6. Consilierea psihopedagogică pentru dezvoltarea abilității de autocunoaştere şi 

intercunoaştere la copiii de vârstă preșcolară și școlară mică 

7. Consilierea psihopedagogică pentru cunoașterea de către profesor a grupei de preșcolari/ 

clasei de elevi 

8. Consilierea psihopedagogică pentru dezvoltarea stimei de sine la copiii de vârstă 

preșcolară și școlară mică 

9. Consilierea psihopedagogică pentru dezvoltarea asertivităţii la copiii de vârstă preșcolară 

și școlară mică 

10. Consilierea psihopedagogică pentru dezvoltarea autoeficacităţii la copiii de vârstă 

preșcolară și școlară mică 

11. Consilierea psihopedagogică pentru dezvoltarea rezilienţei la copiii de vârstă preșcolară 

și școlară mică 

12. Consilierea psihopedagogică pentru dezvoltarea abilităților de comunicare şi de 

management al conflictelor la copiii de vârstă preșcolară și școlară mică 

13. Consilierea psihopedagogică pentru învățare eficientă la elevii de vârstă școlară mică 

14. Consilierea psihopedagogică a preșcolarilor și elevilor cu dificultăți de comportament la 

vârsta școlară mică 

15. Consilierea psihopedagogică a preșcolarilor și elevilor pentru un stil de viață sănătos 

16. Consilierea psihopedagogică pentru prevenirea stresului la preșcolari și elevi de vârstă 

școlară mică  

17. Consilierea psihopedagogică pentru prevenirea agresivității la preșcolari și elevi de 

vârstă școlară mică  



18. Consilierea psihopedagogică pentru dezvoltarea abilităților de managementul carierei la 

elevii de vârstă școlară mică  

19. Consilierea psihopedagogică a a preșcolarilor și elevilor de vârstă școlară mică cu părinți 

plecați la muncă în străinătate 

20. Utilizarea jocului în  consilierea psihopedagogică a preșcolarilor și elevilor de vârstă 

școlară mică  

21. Utilizarea metodelor art-creative în  consilierea psihopedagogică a preșcolarilor și 

elevilor de vârstă școlară mică  

22. Utilizarea poveștilor în  consilierea psihopedagogică a preșcolarilor și elevilor de vârstă 

școlară mică  

23. Utilizarea portofoliului individual de învățare în  consilierea psihopedagogică a 

preșcolarilor și elevilor de vârstă școlară mică  

24. Consilierea părinţilor 

25.  Dezvoltarea competențelor sociale și emoționale la profesorii din învățământul preșcolar 

și primar 

 

 

Tematica este orientativă, sunt admise modificări, detalieri și alte propuneri în funcție de 

preocupările și interesele profesionale ale studenților. Mult succes! 

Lector univ. doctor Angela Andrei, email: angelica.andrei@usm.ro 

 


