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2_Educatoare_Iaşi_196 prof. univ. dr. Stan Liliana Dimensiuni specifice ale parteneriatului grădiniţă - familie în mediul rural

2_Educatoare_Iaşi_197 conf. dr. Ghiațău Roxana - Maria Potenţialul educativ al lecturii pentru copiii de vârstă preşcolară

2_Educatoare_Iaşi_198 lect. dr. Rogoz Nicoleta Strategii de dezvoltare a competenţelor socio - emoţionale la preşcolari

2_Educatoare_Iaşi_199 lect. dr. Ţepordei Ana - Maria Dezvoltarea gândirii logice la preşcolari prin intermediu jocului didactic

2_Educatoare_Vaslui_190 lect. dr. Dîrţu Mircea - Cătălin Utilizarea jocului didactic matematic în învăţământul preşcolar

2_Educatoare_Iaşi_200 conf. dr. Soponaru Camelia Modalităţi de dezvoltare a creativităţii la vârsta preşcolară

2_Educatoare_Iaşi_201 prof. univ. dr. Stan Liliana Socializarea copilului în primul nivel al învăţământului preşcolar

2_Educatoare_Iaşi_202 prof. univ. dr. Stan Liliana Modalităţi de dezvoltare a abilităţilor de comunicare asertivă la preşcolari

2_Educatoare_Vaslui_191 conf. dr. Hobjilă Angelica Modalităţi de valorificare a textului literar epic în ciclul preşcolar

2_Educatoare_Iaşi_203 lect. dr. Rogoz Nicoleta

Particularităţi ale dezvoltării limbajului în învăţământul preşcolar - modalităţi 

curriculare de valorificare a comunicării scrise

2_Educatoare_Iaşi_204 conf. dr. Hobjilă Angelica

Modalităţi de dezvoltare a limbajului şi comunicării prin abordarea textului literar în 

învăţământul preşcolar

2_Educatoare_Iaşi_205 prof. univ. dr. Momanu Mariana Parteneriatul grădiniţă - familie. Tranziţia copilului din familie în grădiniţă

2_Educatoare_Iaşi_206 lect. dr. Apostolache Roxana Formarea comportamentului ecologic la preşcolari

2_Educatoare_Iaşi_207 lect. dr. Curelaru Versavia

Rolul poveştilor terapeutice în dezvoltarea abilităţilor socio - emoţionale la 

preşcolari

2_Educatoare_Iaşi_208 conf. dr. Hobjilă Angelica Text epic şi dramatizare - rolul păpuşii în preşcolaritate

2_Educatoare_Iaşi_209 lect. dr. Seghedin Elena Contribuţia activităţilor practice la dezvoltarea creativităţii preşcolarilor

2_Educatoare_Iaşi_210 lect. dr. Neculau Bogdan Constantin Rolul informativ al activităţilor de povestire în educarea limbajului

2_Educatoare_Iaşi_211 prof. dr. Frumos Cristina - Maria Metoda povestirii mijloc de dezvoltare a exprimării orale a copilului preşcolar

2_Educatoare_Iaşi_212 conf. dr. Crâșmăreanu Mircea Rolul elementelor de geometrie în procesul instructiv - educativ din ciclul preşcolar

2_Educatoare_Iaşi_213 prof. dr. Frumos Cristina - Maria Verbal, nonverbal şi paraverbal în comunicarea preşcolarilor / cu preşcolarii

2_Educatoare_Iaşi_214 prof. univ. dr. Cucoş Constantin Influenţa tulburărilor de limbaj asupra dezvoltării copiilor preşcolari

2_Educatoare_Vaslui_192 conf. dr. Labăr Adrian - Vicențiu Socializarea copiilor prin joc în grădiniţa de copii

2_Educatoare_Iaşi_215 conf. dr. Masari Gianina - Ana Colaborarea grădiniţă - familie - modalităţi de realizare

2_Educatoare_Iaşi_216 lect. dr. Seghedin Elena Rolul activităţilor practice în educaţia ecologică a preşcolarilor

2_Educatoare_Vaslui_189 lect. dr. Marian Andrei - Lucian Rolul poveştilor şi al povestirilor în dezvoltarea creativităţii preşcolarilor

2_Educatoare_Iaşi_217 lect. dr. Seghedin Elena

Materiale şi mijloace didactice utilizate în activităţile practice din învăţământul 

preşcolar

2_Educatoare_Iaşi_218 conf. dr. Massari Gianina - Ana Valenţele formative ale poveştilor în dezvoltarea armonioasă a preşcolarilor

2_Educatoare_Vaslui_193 lect. dr. Samoilă Magda

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor practice în învăţământul preşcolar - aspecte 

specifice

2_Educatoare_Iaşi_219 conf. dr. Ghiațău Roxana - Maria

Influenţele metodelor activ - participative în dezvoltarea valorilor morale la vârsta 

şcolară mică

2_Educatoare_Iaşi_220 lect. dr. Onu Camelia - Dida Contribuţia jocului la procesul de socializare a preşcolarului

2_Educatoare_Botoşani_175 conf. dr. Labăr Adrian - Vicențiu Exerciţii de dezvoltare a limbajului nonverbal şi paraverbal la preşcolari

2_Educatoare_Iaşi_221 conf. dr. Ghiațău Roxana - Maria Rolul familiei în realizarea activităţilor online din învăţământul preşcolar

2_Educatoare_Iaşi_223 prof. univ. dr. Popa Nicoleta - Laura Forme şi metode de evaluare complementare în învăţământul preşcolar
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2_Educatoare_Iaşi_224 conf. dr. Hobjilă Angelica

Textul epic - receptare, decodare, interpretare, creare - Aplicaţii pentru copiii de 

vârstă preşcolară

2_Educatoare_Iaşi_225 lect. dr. Rogoz Nicoleta

Importanţa dezvoltării şi stimulării creativităţii în activităţile artistico - plastice la 

vârsta preşcolară

2_Educatoare_Iaşi_226 prof. Drişcu Eugenia Stimularea comunicării orale în învăţământul preşcolar prin intermediul povestirii

2_Educatoare_Iaşi_227 lect. dr. Seghedin Elena Modalităţi de dezvoltare a creativităţii preşcolarilor prin activităţile liber alese

2_Educatoare_Iaşi_228 prof. Chirilă Constantin

Valenţe formative ale jocului didactic matematic în dezvoltarea personalităţii 

preşcolarului

2_Educatoare_Iaşi_229 lect. dr. Rogoz Nicoleta

Practici curriculare de dezvoltare a gândirii critice prin valorificarea strategiilor activ - 

participative în învăţământul preşcolar

2_Educatoare_Vaslui_194 lect. dr. Onu Camelia - Dida Educaţia ecologică în învăţământul preşcolar românesc

2_Educatoare_Vaslui_195 conf. dr. Hobjilă Angelica Valenţele formativ - educative ale basmelor şi poveştilor la preşcolari

2_Educatoare_Iaşi_230a conf. dr. Măirean Cornelia Strategii de activizare a preşcolarilor la activităţile matematice în grădiniţă

2_Educatoare_Iaşi_231a conf. dr. Labăr Adrian - Vicențiu Personalitatea educatoarei şi starea de bine a copilului în grădiniţă

Învăţători - Educatori Învăţământ 

Special_Botoşani_183 conf. dr. Boza Mihaela Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcoala de masă

2_Învăţător_Iasi_232 prof. univ. dr. Momanu Mariana Valenţe formative ale activităţilor extracurriculare în învăţământul primar

2_Învăţător_Iasi_233 lect. dr. Hăvârneanu Geanina Rolul şi importanţa jocului didactic matematic în ciclul achiziţiilor fundamentale

2_Învăţător_Iasi_234 conf. dr. Frumos Florin - Vasile

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a textelor literare la elevii de vârstă şcolară 

mică

2_Învăţător_Iasi_235 prof. univ. dr. Cucoş Constantin Repere ale educaţiei estetice prin orele de activităţi practice

2_Învăţător_Vaslui_186 lect. dr. Zaharia Daniela – Victoria

Dezvoltarea creativităţii elevilor din învăţământul primar prin rezolvarea şi 

compunerea de probleme

2_Învăţător_Neamţ_184 prof. univ. dr. Stan Liliana

Prezenţa dimensiunii morale a educaţiei în viaţa elevului din învăţământul primar. 

Perspective şi provocări actuale

2_Învăţător_Iasi_236 conf. dr. Masari Gianina - Ana

Strategii de stimulare a potenţialului creator prin utilizarea jocului didactic 

matematic la vârstă şcolară mică

2_Învăţător_Iasi_237 prof. Drişcu Eugenia

Strategii de integrare a elementelor de construcţie a comunicării în perioada 

pregramaticală/gramaticală

2_Învăţător_Iasi_238 lect. dr. Hăvârneanu Geanina

Dezvoltarea gândirii logice a elevilor din ciclul primar prin activităţi de rezolvare de 

probleme

2_Învăţător_Iasi_239 lect. dr. Dîrţu Mircea - Cătălin Valenţe formativ - educative ale textului literar epic în învăţământul primar

2_Învăţător_Iasi_240 conf. dr. Butnaru Simona

Influenţa relaţiei şcoală - familie asupra performanţei şcolare la elevii din ciclul 

primar

2_Învăţător_Iasi_241 lect. dr. Apostolache Roxana Modalităţi de realizare a educaţiei ecologice în învăţământul primar

2_Învăţător_Iasi_242 prof. univ. dr. Popa Nicoleta - Laura

Strategii de evaluare a activităţilor didactice desfăşurate în contexte online în 

învăţământul primar. Aplicaţii pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului

2_Învăţător_Vaslui_187 prof. univ. dr. Ceobanu Marius - Ciprian Jocul didactic în învăţarea matematicii în alternativa step by step

2_Învăţător_Iasi_243 lect. dr. Samoilă Magda Proiectul şi portofoliul ca metode complementare de învăţare şi evaluare

2_Învăţător_Neamţ_185 prof. Chirilă Constantin Strategii de activizare a elevilor în lecţiile de matematică

2_Învăţător_Iasi_244 lect. dr. Onu Camelia - Dida Valorificarea folclorului românesc în ciclul primar

2_Învăţător_Iasi_245 prof. univ. dr. Popa Nicoleta - Laura Aspecte metodico - ştiinţifice în predarea părţilor de vorbire în ciclul primar

2_Învăţător_Iasi_246 conf. dr. Massari Gianina - Ana Activităţi de tip STEM pentru ciclul de dezvoltare în învăţământul primar

2_Învăţător_Iasi_247 conf. dr. Butnaru Simona

Metode moderne în abordarea textelor epice în ciclul primar - Literatura pentru 

copii

2_Învăţător_Iasi_248 lect. dr. Marian Andrei - Lucian Rolul compunerilor în stimularea creativităţii elevilor din ciclul primar

2_Învăţător_Vaslui_188 conf. dr. Gherasim Loredana Reuşita şcolară a copilului din învăţământul primar
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2_Învăţător_Iasi_249 conf. dr. Boncu Ştefan Optimizarea comunicării orale a elevilor din ciclul primar prin teatru

2_Învăţător_Iasi_250 lect. dr. Dîrţu Mircea - Cătălin Succesul şi insuccesul şcolar în învăţământul primar

2_Învăţător_Iasi_251 lect. dr. Samoilă Magda

Rolul metodelor interactive în susţinerea motivaţiei pentru lectură la vârsta şcolară 

mică

2_Învăţător_Iasi_252 prof. Drişcu Eugenia Abordarea ortografiei în ciclul primar prin utilizarea instrumentelor digitale

2_Învăţător_Iasi_254 prof. univ. dr. Momanu Mariana Conflict, negociere şi mediere în contextul managementului clasei de elevi

2_Învăţător_Iasi_255 prof. Drişcu Eugenia

Valenţe monografice în "Amintiri din copilărie" de Ion Creangă - sugestii de 

abordare la nivelul învăţământului primar

2_Învăţător_Iasi_256 prof. Chirilă Constantin

Metode şi procedee de rezolvare a problemelor de matematică în învăţământul 

primar

2_Învăţător_Iasi_257 prof. dr. Farcas  Genoveva Particularităţi ale comunicării didactice în învăţământul online în ciclul primar

2_Învăţător_Iasi_258 prof. dr. Farcas  Genoveva

Strategii educaţionale centrate pe dimensiunea practic - aplicativă a învăţării la 

şcolarii mici

2_Învăţător_Iasi_259 prof. univ. dr. Creţu Carmen - Mihaela Modalităţi de abordare a nivelului morfologic al limbii române în ciclul primar

2_Învăţător_Iasi_260 conf. dr. Crâșmăreanu Mircea Metode active de predare - învăţare a operaţiilor matematice la clasele I-IV

2_Învăţător_Iasi_261a lect. dr. Diac Georgeta

Rolul jocului didactic în optimizarea comunicării verbale şi nonverbale la elevii din 

ciclul primar

2_Învăţător_Iasi_262a lect. dr. Neculau Bogdan Constantin

Implicaţii ale educaţiei nonformale în dezvoltarea armonioasă a elevilor din 

învăţământul primar

2_Învăţător_Iasi_263a conf. dr. Crâșmăreanu Mircea Jocul didactic - metodă eficientă în învăţarea matematicii în ciclul primar

2_Învăţător_Iasi_264a lect. dr. Neculau Bogdan Constantin

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin strategii de învăţare interactivă în 

învăţământul primar

2_Învăţător_Iasi_266a lect. dr. Hăvârneanu Geanina Stimularea creativităţii elevilor din ciclul primar prin joc didactic matematic

2_Învăţător_Iasi_265a lect. dr. Curelaru Versavia

Stimularea creativităţii prin intermediul orelor de arte vizuale şi abilităţi practice în 

ciclul primar

2_Pedagogie_Vaslui_145 Lect. dr. Apostolache Roxana Integrarea socială şi şcolară a copilului autist

2_Pedagogie_Brăila_147 lect. dr. Diac Georgeta Abilităţile autoreglatorii ale elevilor de liceu în contextul învăţării online

2_Pedagogie_Vaslui_146 conf. dr. Butnaru Simona Tulburările de limbaj la şcolarul mic

2_Psihologie_Vaslui_176 conf. dr. Curelaru Mihai Motivaţia învăţării la adolescenţi - factor de reuşită şcolară şi socială

2_Psihologie_Bacău_05 conf. dr. Muntele Daniela

Efectele cultivării umorului ca mecanism de coping asupra adaptării adolescenţilor 

la contextul pandemic

2_Psihologie_Iaşi_180 prof. univ. dr. Cucoş Constantin

Statusul şi rolurile cadrului didactic în contextul activităţii didactice din învăţământul 

primar/preprimar

2_Psihologie_Neamţ_148 conf. dr. Soponaru Camelia

Aspecte ale relaţiei dintre inteligenţa emoţională, stilurile parentale şi stima de sine 

la preşcolari

2_Psihologie_Botoşani_164 conf. dr. Soponaru Camelia Reglarea emoţională la copiii cu TSI

2_Psihologie_Neamţ_149 conf. dr. Soponaru Camelia Aspecte psihosociale ale tulburării emoţional - comportamentale la copii

2_Psihologie_Bacău_06 lect. dr. Curelaru  Versavia

Studiu privind eficienţa abordării individuale versus grup în consilierea elevilor cu 

anxietate de performanţă

2_Psihologie_Vaslui_177 conf. dr. Muntele Daniela

Dezvoltarea socio - emoţională la şcolari prin utilizarea metaforelor terapeutice în 

activitatea de consiliere

2_Psihologie_Suceava_151 lect. dr. Ţepordei Ana - Maria Rezilienţă, mecanisme de copying în pierdere şi traumă la adolescenţi

2_Psihologie_Vaslui_178 prof. univ. dr. Turliuc  Maria - Nicoleta Optimizarea strategiilor didactice la elevii cu CES (tulburări asociate)

2_Psihologie_Suceava_152 prof. univ. dr. Constantin Ticu Trăsături de personalitate şi cristalizarea intereselor vocaţionale la adolescenţi

2_Psihologie_Iaşi_181 conf. dr. Curelaru Mihai Mecanisme de copying la preadolescenţi cu părinţi plecaţi la lucru în străinătate

2_Psihologie_Iaşi_182 conf. dr. Boza Mihaela

Dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale ale elevilor cu deficienţă de auz prin 

intermediul poveştilor
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2_Psihologie_Vaslui_179 conf. dr. Curelaru Mihai Fenomenul de bullying şi gestionarea lui în mediul şcolar

2_Psihopedagogie 

Specială_Botoşani_163 lect. dr. Diac Georgeta

Aspecte privind comunicarea şi relaţionarea interpersonală a elevilor cu cerinţe 

educative speciale integraţi în învăţământul de masă

2_Psihopedagogie 

Specială_Botoşani_156 lect. dr. Marian Andrei - Lucian Dezvoltarea comunicării la copiii preşcolari cu tulburări de limbaj

2_Psihopedagogie 

Specială_Bacău_10 prof. univ. dr. Ceobanu Marius - Ciprian Modalităţi de dezvoltare a limbajului elevilor cu deficienţă mintală

2_Psihopedagogie 

Specială_Vaslui_157 lect. dr. Dănilă Oana

Abordarea dislexiei şi disgrafiei în practica logopedică din perspectiva integrării 

senzoriale

2_Psihopedagogie 

Specială_Vaslui_158 prof. univ. dr. Holman Andrei - Corneliu Modalităţi de stimulare a limbajului la copiii cu tulburări din spectrul autist

2_Psihopedagogie Specială_Iaşi_166

conf. dr. Karner - Hutuleac Adina - 

Nicoleta

Metode şi tehnici de formare şi dezvoltare a abilităţilor lexico - grafice la elevii cu 

dificultăţi de învăţare

2_Psihopedagogie 

Specială_Vaslui_159 lect. dr. Dănilă Oana

Rolul planurilor de intervenţie personalizată la copiii cu cerinţe educaţionale 

speciale

2_Psihopedagogie 

Specială_Bacău_09 prof. univ. dr. Ceobanu Marius - Ciprian

Specificul aplicării strategiilor fonetico - fonologice în dezvoltarea limbajului la elevii 

cu dezabilităţi intelectuale

2_Psihopedagogie 

Specială_Vaslui_160 prof. univ. dr. Gherguţ Alois Dezvoltarea comunicării verbale prin joc la copilul cu deficienţă mintală

2_Psihopedagogie 

Specială_Neamţ_144 conf. dr. Frumos Florin - Vasile

Rolul disciplinei educaţie fizică şi activităţi sportive în reglarea conduitelor şcolare la 

elevul cu deficienţă mintală

2_Psihopedagogie 

Specială_Neamţ_143 conf. dr. Gavrilovici Ovidiu Educaţia pentru sănătate în şcoala specială. Rolul profesorului psihopedagog

2_Psihopedagogie 

Specială_Vaslui_161

conf. dr. Karner - Hutuleac Adina - 

Nicoleta

Valorificarea metodelor interactive în cadrul orelor de limba şi literatura română la 

elevii cu deficienţe mintale

2_Psihopedagogie 

Specială_Vaslui_162

conf. dr. Karner - Hutuleac Adina - 

Nicoleta

Literatura pentru copii - resursă esenţială în dezvoltarea vocabularului la şcolarul cu 

deficienţă mintală uşoară

2_Psihopedagogie 

Specială_Buzău_165 prof. univ. dr. Gherguţ Alois Rolul  jocului didactic în dezvoltarea limbajului la elevul cu deficienţă mintală

2_Psihopedagogie 

Specială_Neamţ_142 prof. univ. dr. Gherguţ Alois

Stimularea cognitivă a elevilor cu dizabilitate intelectuală prin utilizarea tehnologiei 

informaţiilor şi comunicării

2_Psihopedagogie 

Specială_Neamţ_141 prof. univ. dr. Gherguţ Alois

Modalităţi de abordare a activităţilor de tip Montessori în terapia educaţională 

complexă şi integrată a elevilor cu deficienţe mintale/de intelect

2_Psihopedagogie Specială_Iaşi_167 conf. dr. Frumos Florin - Vasile

Terapia cognitiv - comportamentală şi efectele ei la copii cu tulburări din spectrul 

autist

2_Psihopedagogie 

Specială_Bacău_11 prof. univ. dr. Ceobanu Marius - Ciprian

Rolul jocului didactic în managementul activităţilor educaţionale la elevul cu 

deficienţe de intelect

2_Psihopedagogie Specială_Iaşi_168 lect. dr. Dănilă Oana

"Evolve" - Program de dezvoltare a stimei de sine la elevii cu CES integraţi în şcoala 

de masă

2_Psihopedagogie 

Specială_Neamţ_140 lect. dr. Dănilă Oana

Formarea abilităţilor de comunicare la elevii cu CES din ciclul primar prin utilizarea 

poveştilor originale

2_Psihopedagogie Specială_Iaşi_169

conf. dr. Karner - Hutuleac Adina - 

Nicoleta Valenţele art-terapiei în dezvoltarea socio-emoţională la elevii cu TSA

2_Psihopedagogie Specială_Iaşi_170 conf. dr. Frumos Florin - Vasile Tulburări de comportament la elevul cu cerinţe educaţionale speciale

2_Psihopedagogie 

Specială_Neamţ_139 conf. dr. Neamţu Cristina Importanţa parteneriatului şcoală - familie în evoluţia copilului cu CES

2_Psihopedagogie Specială_Iaşi_171

conf. dr. Karner - Hutuleac Adina - 

Nicoleta

Impactul artelor vizuale asupra procesului de învăţare la copiii cu tulburări din 

spectrul autist şi deficienţe asociate

2_Psihopedagogie Specială_Iaşi_172 conf. dr. Neamţu Cristina Parteneriatul şcoală - familie între coerenţă şi conflict

2_Psihopedagogie 

Specială_Botoşani_154 lect. dr. Marian Andrei - Lucian

Influenţa utilizării tehnologiilor informatice asupra progresului învăţării la elevii cu  

deficienţă mintală

2_Psihopedagogie 

Specială_Bacău_12 lect. dr. Dănilă Oana

Limite în integrarea şcolară a elevilor cu deficienţe mintale în instituţiile de 

învăţământ de masă

2_Psihopedagogie 

Specială_Botoşani_153 prof. univ. dr. Gherguţ Alois

Influenţa activităţilor extracurriculare asupra dezvoltării socio - emoţionale a 

elevilor cu deficienţă mintală severă

2_Psihopedagogie 

Specială_Botoşani_155 conf. dr. Gavrilovici Ovidiu

Povestea terapeutică, metaforă şi parabolă educaţională în contextul integrării şi 

incluziunii copiilor cu CES în şcoala de masă

2_Psihopedagogie 

Specială_Bacău_13 lect. dr. Dănilă Oana Comportamentul agresiv la copilul deficient mintal

2_Psihopedagogie Specială_Iaşi_173

conf. dr. Karner - Hutuleac Adina - 

Nicoleta Învăţarea asistată de calculator la elevii cu deficienţă mintală

2_Psihopedagogie 

Specială_Suceava_150 prof. univ. dr. Gherguţ Alois

Particularităţi ale limbajului la copiii cu TSA şi deficienţă mintală. O analiză 

comparativă


