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Nr.
Crt.

Cadru didactic
coordonator

Titlul lucrării de licență
Egalitatea de șanse și rezultatele școlare în învățământul public românesc
la nivel preșcolar/ primar
Aspecte ale comportamentului agresiv în învățământul primar

1

Prof.univ.dr . Cernat
Vasile

Folosirea noilor tehnologii de comunicare în învățământul primar
Relația dintre utilizarea jocurilor video și atitudinile față de școală și
învățare la școlarul mic
Rolul părinților în dezvoltarea psiho-socială a elevilor din învățământul
primar

2

Lector univ. dr. Coșa
Lucica

Rolul învăţării prin dramatizare în dezvoltarea morală a preşcolarilor/
şcolarilor mici
Valențele jocului de rol asupra competenţelor socio-emoționale la vârstă
preşcolară/şcolară mică
Clasa pregătitoare - oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în practica
educaţională
Creativitatea educatoarei - factor de stimulare a creativităţii la preşcolari
Efectele divorțului părinților asupra integrării socio-educaționale a copiilor
Rolul abilităților sociale ale școlarului în optimizarea integrarii socioafective în clasa pregătitoare
Valoarea morală instructiv-educativă a basmului cult la ciclul primar
Valorificarea benzilor desenate în învățarea limbii engleze la ciclul primar

3

Lector univ. dr. Kutasi
Reka

Dezvoltarea empatiei preșcolarului/ școlarului mic prin studierea
poeziilor/povestirilor în care se reflectă viața micilor viețuitoare
Rolul operelor dialogate pentru copii în dezvoltarea creativității școlarului
mic
Importanța jocului de rol în educarea limbajului copiilor preşcolari.
Rolul jocurilor logico-matemaice în dezvoltarea capacităților intelectuale
ale preșcolarilor / școlarilor mici

4

Lector univ. dr.Trifan
Irina-Mihaela

Modalități de formare și dezvoltare a competențelor sociale în
învățământul primar
Modalităţi de valorificare a jocului didactic în dezvoltarea limbajului la
preşcolari/ școlarii mici
Importanța activităților de dezvoltare personală în dezvoltarea emoțională
a copilului de vârstă preșcolară
Stimularea creativității preșcolarului prin intermediul jocurilor și
activităților liber alese

NOTĂ: Titlul lucrării de licență se comunică secretariatului pe baza formularului prevăzut în
Anexa 1 la Metodologia de desfășurare a examenului de licenșă/Diplomă, până în data de
26 februarie 2021.

