Repartizarea pe conducători ştiinţifici a candidaţilor
cu specializările Pedagogie, Psihologie şi Psihopedagogie specială
care au fost admişi la colocviul de grad didactic I, în seria 2020-2022
Nr.
Crt.

Cod Candidat

Titlul temei propuse

Conducător ştiinţific (grad didactic, titlu
ştiinţific, nume, prenume, specializare)

1

2_Psihopedagogie
Specială_Vaslui_135

Rolul jocului didactic în dezvoltarea cognitivă şi emoţională a elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale

conf. dr. Boza Mihaela (dr. în Psihologie)

2

2_Psihologie_Neamţ_46

Implicaţiile terapiilor expresiv - creative în recuperarea şcolarului mic hiperactiv

conf. dr. Boza Mihaela (dr. în Psihologie)

3

2_Psihologie_Neamţ_48

Fenomenul de bullying în şcolile incluzive

conf. dr. Boza Mihaela (dr. în Psihologie)

4

2_Pedagogie_Suceava_77

Intervenţii terapeutice în abordarea copiilor cu autism

conf. dr. Butnaru Simona (dr. în Ştiinţe ale
Educaţiei)

5

2_Psihologie_Neamţ_47

Abilitatea de comunicare ca predictor al adaptării şcolare

conf. dr. Curelaru Mihai (dr. în Psihologie)

6

2_Psihologie_Botoşani_184

Relaţia dintre stima de sine şi performanţa şcolară

conf. dr. Curelaru Mihai (dr. în Psihologie)

7

2_Psihologie_Botoşani_183

Dezvoltarea psihomotricităţii la deficientul mintal în perioada ciclului curricular al
achiziţiilor fundamentale

conf. dr. Frumos Florin - Vasile (dr. în Ştiinţe
ale Educaţiei)

8

2_Psihopedagogie
Specială_Suceava_70

Dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale la preşcolarii cu deficienţă mintală

conf. dr. Frumos Florin - Vasile (dr. în Ştiinţe
ale Educaţiei)

9

2_Psihopedagogie
Specială_Suceava_69

Strategii de formare a autonomiei personale la copiii cu cerinţe educaţionale speciale

conf. dr. Frumos Florin - Vasile (dr. în Ştiinţe
ale Educaţiei)

10

2_Psihopedagogie
Specială_Botoşani_186

Influenţa tulburărilor de psihomotricitate asupra performanţelor grafice la copiii cu
deficienţă mintală

conf. dr. Frumos Florin - Vasile (dr. în Ştiinţe
ale Educaţiei)

11

2_Psihopedagogie
Specială_Botoşani_188

Strategii de abordare a consilierii a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masă
conf. dr. Gavrilovici Ovidiu (dr. în Psihologie)

12

2_Psihologie_Galaţi_9

Influenţa strategiilor de coping şi a modelelor parentale de educaţie asupra
comportamentului de risc la adolescenţi

conf. dr. Holman Andrei (dr. în Psihologie)

13

2_Psihologie_Vaslui_134

Rolul comunicării în integrarea şcolară şi socială a deficientului mintal

conf. dr. Holman Andrei (dr. în Psihologie)

14

2_Psihopedagogie
Specială_Suceava_74

Metode euristice în predarea matematicii la copiii cu CES integraţi în şcoala de masă

conf. dr. Karner - Hutuleac Adina (dr. în
Psihologie)

15

2_Psihopedagogie
Specială_Vaslui_137

Strategii de consiliere pentru dezvoltarea stimei de sine la copiii cu deficienţă mintală dinconf. dr. Karner - Hutuleac Adina (dr. în
învăţământul special (gimnazial)
Psihologie)

16

2_Psihopedagogie
Specială_Iaşi_213

Rolul tehnologiei asistive în dezvoltarea cognitivă şi integrarea şcolară a elevului cu
deficienţe de vedere

17

2_Psihopedagogie
Specială_Vaslui_138

Influenţa utilizării metodelor interactive în dezvoltarea limbajului la elevii cu dizabilităţi conf. dr. Karner - Hutuleac Adina (dr. în
intelectuale
Psihologie)

18

2_Psihopedagogie
Specială_Vaslui_139

Modalităţi de utilizare a jocului didactic în procesul educaţional - recuperator la copilul conf. dr. Karner - Hutuleac Adina (dr. în
deficient mintal.
Psihologie)

19

2_Pedagogie_Bacău_150

Adaptarea şcolară a preadolescenţilor în învăţământul gimnazial

conf. dr. Momanu Mariana (dr. în Ştiinţe ale
Educaţiei)

20

2_Psihopedagogie
Specială_Neamt_50

Strategii de dezvoltare a motivaţiei pentru învăţare la elevii cu deficienţă mintală

conf. dr. Neamţu Cristina (dr. în Ştiinţe ale
Educaţiei)

21

2_Pedagogie_Iaşi_211

Viziunea familiei asupra rolului terapiei educaţionale complexe şi integrate în integrarea conf. dr. Neamţu Cristina (dr. în Ştiinţe ale
socială a copilului cu tulburări din spectrul autist
Educaţiei)

22

2_Psihopedagogie
Specială_Iaşi_217

Rolul jocului didactic în procesul de socializare al elevilor cu CES

23

2_Psihopedagogie
Specială_Iaşi_214

conf. dr. Neamţu Cristina (dr. în Ştiinţe ale
Modalităţi de ameliorare a tulburărilor de comportament la copilul cu deficienţă mintală Educaţiei)

24

2_Psihopedagogie
Specială_Buzău_191

Percepţia părinţilor privind comportamentele deviante ale elevilor cu dizabilităţi integraţi conf. dr. Neamţu Cristina (dr. în Ştiinţe ale
în şcolile de masă
Educaţiei)

25

2_Psihopedagogie
Specială_Iaşi_218

Rolul stilului parental şi a stilului educaţional în dezvoltarea deprinderilor adaptative la
tinerii cu autism
conf. dr. Soponaru Camelia (dr. în Psihologie)

26

2_Psihologie_Suceava_76

Relaţiile între locul controlului şi reacţiile la stres ale evevilor de liceu

conf. dr. Soponaru Camelia (dr. în Psihologie)

27

2_Psihologie_Iaşi_220

Agresivitatea şi stima de sine la adolescentul cu deficienţă mintală

conf. dr. Soponaru Camelia (dr. în Psihologie)

28

2_Psihopedagogie
Specială_Suceava_72

Particularităţi ale limbajului la copilul cu tulburări din spectrul autist - o analiză
comparativă

conf. dr. Soponaru Camelia (dr. în Psihologie)

conf. dr. Karner - Hutuleac Adina (dr. în
Psihologie)

conf. dr. Neamţu Cristina (dr. în Ştiinţe ale
Educaţiei)

29

2_Psihologie_Botoşani_182

Strategii de dezvoltare a competenţelor socio - emoţionale la preadolescenţi şi adolescenţilect. dr. Curelaru Versavia (dr. în Psihologie)

30

2_Psihopedagogie
Specială_Vaslui_136

Aspecte ale relaţiei dintre tulburările de psihomotricitate şi performanţele în activitatea
grafică la elevii cu deficienţă mintală
lect. dr. Dănilă Oana (dr. în Psihologie)

31

2_Psihopedagogie
Specială_Botoşani_189

Stil parental, tip de ataşament şi competenţe emoţionale în cazul elevilor cu dislalie

lect. dr. Dănilă Oana (dr. în Psihologie)

32

2_Psihopedagogie
Specială_Iaşi_215

Rolul basmului în dezvoltarea cognitivă şi a abilităţilor emoţionale ale copilului cu
deficienţe de vedere

lect. dr. Dănilă Oana (dr. în Psihologie)

33

2_Psihopedagogie
Specială_Botoşani_187

Reprezentarea socială a tulburărilor de limbaj din perspectiva cadrelor didactice

lect. dr. Dănilă Oana (dr. în Psihologie)

34

2_Psihopedagogie
Specială_Bacău_153

Dezvoltarea comunicării orale prin joc la şcolarii mici cu deficienţă mintală

lect. dr. Dănilă Oana (dr. în Psihologie)

35

2_Psihopedagogie
Specială_Suceava_75

Determinanţi psihologici ai sindromului de Burnout la cadrele didactice din învăţământullect. dr. Marian Andrei - Lucian (dr. în Ştiinţe
special
ale Educaţiei)

36

2_Psihologie_Iaşi_222

Rolul competenţei de comunicare şi a factorilor de personalitate în relaţia asistent medicallect. dr. Marian Andrei - Lucian (dr. în Ştiinţe
- pacient
ale Educaţiei)

37

2_Psihopedagogie
Specială_Botoşani_185

Rolul terapiei ocupaţionale în formarea priceperilor şi deprinderilor la elevii cu deficienţălect. dr. Marian Andrei - Lucian (dr. în Ştiinţe
mintală
ale Educaţiei)

38

2_Psihopedagogie
Specială_Suceava_73

Note specifice ale adaptării şcolare la elevii cu CES în şcoala incluzivă

lect. dr. Marian Andrei - Lucian (dr. în Ştiinţe
ale Educaţiei)

39

2_Pedaogie_Iaşi_212

Evaluarea formativă şi starea de bine în relaţia dntre profesor şi elevul adolescent

lect. dr. Seghedin Elena (dr. în Ştiinţe ale
Educaţiei)

40

2_Psihopedagogie
Specială_Vrancea_04

Utilizarea resurselor digitale în corectarea tulburărilor de limbaj; aplicaţii la copii cu
tulburări de pronunţie

prof. univ. dr. Gherguţ Alois (dr. în Ştiinţe ale
Educaţiei)

41

2_Psihopedagogie
Specială_Buzău_190

Abuzul resimţit de copilul cu cerinţe educative speciale în mediul lui de viaţă

prof. univ. dr. Gherguţ Alois (dr. în Ştiinţe ale
Educaţiei)

42

2_Psihopedagogie
Specială_Suceava_71

Efectul tehnologiei voice to text asupra eficienţei terapiei logopedice a elevilor deficienţi prof. univ. dr. Gherguţ Alois (dr. în Ştiinţe ale
de auz
Educaţiei)

43

2_Psihopedagogie
Specială_Bacău_152

Metode moderne de îmbunătăţire a scris - cititului la elevii cu deficienţă mintală

prof. univ. dr. Gherguţ Alois (dr. în Ştiinţe ale
Educaţiei)

44

2_Psihopedagogie
Specială_Iaşi_216

Rolul inteligenţei emoţionale şi al stimei de sine în procesul de integrare şcolară a
elşlevilor cu cerinţe educative speciale în şcoala publică

prof. univ. dr. Gherguţ Alois (dr. în Ştiinţe ale
Educaţiei)

45

2_Psihologie_Galaţi_8

Impactul tehnicilor creative antistres în pregătirea elevilor pentru examenul de
bacalaureat

prof. univ. dr. Popa Nicoleta (dr. în Ştiinţe ale
Educaţiei)

46

2_Psihopedagogie
Specială_Neamţ_49

Aplicaţii ale jocului didactic în cadrul activităţilor la elevii cu cerinţe educaţionale
speciale de vârstă mică

prof. univ. dr. Stan Liliana (dr. în Ştiinţe ale
Educaţiei)

47

2_Psihologie_Iaşi_221

Analiza factorilor stresori şi a efectelor acestora în activitatea asistenţilor medicali

prof. univ. dr. Turliuc Nicoleta - Maria (dr. în
Psihologie) (dr. în Psihologie)

48

2_Psihologie_Galaţi_10

Influenţa ataşamentului şi stilului parental asupra anxietăţii de performanţă la
preadolescenţi

prof. univ. dr. Turliuc Nicoleta - Maria

