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Consilierea și orientarea în carieră a tinerilor din anii terminali de studii
Strategii educaţionale şi intervenţii de consiliere pentru educația și
consilierea părinţilor
Consilierea adolescenților dependenți de Internet
Consilierea școlară în ciclul primar – relație de asistență interumană
creată cu scopul îmbunătățirii dezvoltării personale a copiilor și prin
colaborarea școlii cu familia
Disfuncții ale relației de cuplu și impactul negativ asupra copilului
Arta comunicării în relația părinte -copil-educator
Consilierea părinților - soluții de optimizare a parteneriatului
profesional părinți-consilier școlar
Consilierea copiilor abandonați
Rolul valorilor în definirea intervenţiilor în dezvoltarea profesională
Internetul, furnizor de orientare profesională
Dileme etice versus tentaţii morale în domeniul consilierii profesionale
Globalizarea economică şi problemele pieţei muncii
Analiza muncii și modelarea competențelor
Importanţa competenţelor U.E. în dezvoltarea profesională
Provocări în asigurarea serviciilor sociale cu atribuții în domeniul
protecției copilului
Riscuri și soluții în protecția și consilierea socială a copilului-victimă a
abuzului
Teorii explicative și provocări ale consilierii în procesul de adopție
Consilierea părinților copiilor cu nevoi speciale
Recuperarea activă și consilierea persoanelor cu deficienţe fizice și/sau
locomotorii
Consilierea de grup – suport emoțional pentru persoanele cu deficiențe
vizuale
Criza de scop a individului și consilierea filosofică
Dileme contemporane în procesul de consiliere
Consilierea la distanță a personalului didactic din învățământul
preuniversitar
Servicii de consiliere la distanță în universitățile din România
Analiza serviciilor de consiliere la distanță a carierei în România
Consilierea la distanță a părinților / asistenților maternali
Oportunitatea consilierii la distanță în domeniul educației

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Formarea în consilierea la distanță în România
Modalități de optimizare a relației părinte-copil în condițiile slabei
prezențe a abilităților de comunicare la părinți
Utilizarea poveştii/a artelor plastice în dezvoltarea personală a
copiilor/elevilor
Relațiile de comunicare în consilierea părinților
Relațiile de comunicare în consilierea elevilor
Impactul absenței părinților din viața copiilor asupra performanțelor
școlare
Influența familiei biparentale și monoparentale asupra dezvoltării
afective a copiilor
Specificul demersului de consiliere în învățământul primar
Motivația alegerii carierei în învățământul liceal
Strategii de prevenire a bullying-ului la preșcolari
Empatia în relația de consiliere
Consilierea centrată pe persoană în dependența de substanțe
Intervenții cognitiv-comportamentale în eficientizarea stimei de sine
Încredrea în sine şi decizia în cariera profesională
Elemente de dezvoltare personală – program opţional pentru orientare
profesională
Consilierea părinţilor pentru educaţia emoţională a copiilor preşcolari/
şcolarilor mici/adolescenților
Consilierea carierei în contextul orientării, reorientării şi selecţiei
profesionale
Asistarea și consilierea familiilor afectate de divorț
Consilierea psihopedagogică în ciclul primar-relaţie de asistenţă
interumană creată cu scopul îmbunătăţirii dezvoltării personale a
copiilor şi prin colaborarea şcolii cu familia
Dinamica stărilor Eu-lui în consilierea psihologică
Sănătate mintală și mediu educațional
Factori determinaţi pentru o bună şi corectă orientare şcolară şi
profesională
Importanţa consilierii şcolare în diminuarea absenteismului şi
abandonului şcolar în comunităţile de rromi
Edutainer- caracteristici ale profesorului în epoca internetului
Neuroștiințele și exersarea capacității de autocontrol a elevilor
Mentalitatei flexibilă – mentalitate rigidă: modalități de cultivare a
mentalității flexibile la elevi
Neuroștiințele și utilizarea eficientă a recompenselor
Hedonismul și influența consumerismului asupra echilibrului vieții
individului
Influența familiei asupra bugetului de timp al elevilor
Timpul opțional de învățare și rolul lui în structurarea bugetului de timp
al elevilor
Bugetul de timp al elevilor – studiu de caz
Elevii și „hoții de timp”. Modalități de creștere a eficienței utilizării
timpului de către elevi
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Influența spațiului digital asupra structurării identității copiilor
Calitatea în educație – provocări ale școlii contemporane
Evaluarea instituțională în învățământul preuniversitar
Managementul calității în organizația școlară – mecanisme de
asigurarea a calității
Managementul documentelor în organizația școlară – disfuncționalități,
efecte asupra relațiilor între membrii organizației
Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice – prevederi
legislative, disfuncționalități
Evaluarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar românesc
Dezvoltarea profesională a profesorilor – de la formarea iniţială la
învăţarea pe tot parcursul vieţii
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi evaluarea autentică a
competenţelor formate
Rolul dezvoltării profesionale a cadrului didactic în eficientizarea
managementului clasei
Coordonate actuale privind formarea continuă a cadrelor didactice
Optimizarea competenței…… (din programa școlară) prin antrenarea
capacităților metacognitive
Impactul observației sistematice în îmbunătățirea învățării la clasa
pregătitoare
Rolul aplicării metodelor interactive pentru dezvoltarea limbajului și
facilitarea trecerii de la grădiniţă la şcoală
Rolul proiectelor în optimizarea managementului școlar
Școala care învață – organizație de succes într-o lume dinamică
Tratarea diferențiată a elevilor ca opțiune pentru optimizarea învățării
Managementul comunicării interne, factor al succesului sau
insuccesului școlar
Competențele managerului în domeniul psiho-pedagogiei adulților
Mai mult decât un grup, clasa ca o comunitate – managemetul grupului
Parteneriatul grădiniță-comunitate pentru calitate în educație
Modalități de dezvoltare a educației sociomorale la preșcolari prin
activități extracurriculare
Eficientizarea parteneriatului familie - grădiniță ca urmare a
schimbărilor societății contemporane
Parteneriatul școală-comunitate - practici eficiente în prevenirea
abandonului școlar la copiii de etnie rromă
Efectele negative ale migraţiei părinţilor asupra educaţiei elevilor din
învăţământul primar
Parteneriatul de gen și educația în familie - program de formare pentru
părinți
Rolul parteneriatului grădiniță-familie în vederea creșterii eficienței
educației
Managementul activităților extrașcolare în instituțiile educaționale
Managementul formării și dezvoltării culturii organizaționale în
instituțiile de învățământ
Managementul activităților extracurriculare în grădinița de copii
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Cultura calităţii în organizaţia şcolară/preșcolară
Relația dintre stilul managerial al managerului și calitatea climatului
şcolii
Profesorii și reacțiile lor emoționale la stresul organizațional
Dinamica valorilor profesionale în mediul educațional
Implicarea organizațiilor nonguvernamentale în susținerea activităților
în învățământul preșcolar
Standarde de calitate în educația părinților
Calitatea parteneriatului grădiniță-școală pentru integrarea copiilor în
clasa pregătitoare
Rolul culturii organizaționale în îmbunătățirea performanțelor
organizației educaționale
Organizaţia în comunitate: instituţia şcolară. Parteneriat şi implicare
comunitară
Activitățile din grădiniță și influența acestora în socializarea
preșcolarului
Climatul psihosocial - factor de optimizare a activităţii educaţionale din
cadrul şcolii
Workaholism și epuizare psiho-nervoasă în organizația școlară
Nivele decizionale în organizația educațională. Implicații de nivel
intervențional
Evaluarea eficienței în organizația școlară
Personalitate individuală și personalitate organizațională
Metaanaliză a istoricului organizației educaționale
Managementul riscului de abandon școlar pentru elevii de etnie rromă
din învăţământul primar
Forme de manifestare a agresivității în organizația școlară
Formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
între drept și obligație
Dimensiunea antropologică a educației
Educația primară ca topos antroplogic. Studii de caz
Interculturalitate și alteritate din perspectiva antroplogiei culturale
Tradiții în educația românească
Cercetare lingvistică și natura limbajului
Climatul educațional și comunicarea în școală
Antropologia educației: relația maestru-discipol
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