Catedra Psihopedagogie Specială
Coordonatorii și temele tezelor de licență pentru studenții de la învățământ
cu frecvență redusă anul 2016-2017
Specialitatea: Psihopedagogie Specială (Grupa 401 - rom)
Nr.

3

Nume/Prenume
Student
Antoci-Josanu
Adriana
Benderschi
Efrosinia
Cerap Ala

4

Chelea Olga

5

Gherman
Cristina

6

Grigorița Nina

7
8

Iachimovschii
Ana
Iacob Nadejda

9

Lașcu Eugenia

10

Meleștean
Octavian
Morozova
Violeta

1
2

11

12

Muntean
Djuletta

13

Paierele Irina

14

Paraschiv
Victoria
Pălărie Aliona

15
16

Tema tezei de licență

Coordonator

Dezvoltarea afectivității la copiii cu
tulburări de limbaj
Particularitățile de personalitate la copiii
aflați în dificultate

Ciobanu Adriana

Aspecte ale educației elevilor cu CES în
școala incluzivă
Dificultăți de comunicare la școlarul mic
cu Reținere în Dezvoltare Psihică
Dificultăți și bariere de incluziune socială a
persoanelor cu dizabilități din Republica
Moldova
Particularități de dezvoltare psihoemoțională a copiilor cu RDP
Probleme pedagogice ale incluziunii
școlare

Rotaru Maria

Rolul cadrului didactic de sprijin în
recuperarea copiilor cu cerințe
educaționale speciale
Eficientizarea procesului de adaptare la
mediul de grădiniță a copiilor cu CES

Rotaru Maria

Consilierea familiei și copilului cu CES

Stempovschi
Elena

Dezvoltarea competențelor
comunicaționale la elevii mici cu intellect
de limită
Mediul familial oportun pentru dezvoltarea
armonioasă a elevilor cu dificultăți de
învățare
Particularitățile ale sferei emoționalafective a copiilor cu dizabilități din
familiile cu parinți divorțați
Caracteristicile comunicării la copii cu
dificultăți de învățare

Olărescu
Valentina

Impactul factorului atitudinal asupra
integrării școlare a elevului cu dizabilități
Polivenco Elena Particularități ale învățării scrierii de elevii
cu deficiențe de intelect

Chiperi Nadejda

Olărescu
Valentina
Racu Aurelia

Maximciuc Victoria
Rotaru Maria

Racu Aurelia

Chiperi Nadejda
Olărescu
Valentina
Chiperi Nadejda
Andronati Nicolae
Rotaru Maria

17

18
19

Impactul activităților de voluntariat asupra
dezvoltării sociale: cazul Republica
Moldova
Railean Adriana Particularitățile intereselor la
preadolescenților cu PCI
Activități de recuperare a comuniocării în
Rogate-Golea
autism
Maria
Popescu
Cristina

Racu Aurelia

Ciobanu Adriana
Rotaru Maria

20

Roșca Olesea

21

Rusu Eugenia

22

Samson Inga

23

Savin Adriana

24

Strătilă Mihaela

Rolul adultului în formarea autonomiei la
copiii cu dizabilități de vedere
Particularitățile comportamentului la copiii
cu dizabilități mintale
Particularitățile sferei afective la elevii de
vârstă școlară mică cu reținere în
dezvoltarea psihică din familiile
dezintegrate
Dezvoltarea memoriei la copiii cu
dizabilități mintale
Stresul la deficienții mintali

25

Șargarovscaia
Zinaida

Dezvoltarea limbajului scris în deficiențe
mintale

26

Șuleac Cătălina

Ciobanu Adriana

27

Particularități ale limbajului la copiii de
vârstă preșcolară

Olărescu
Valentina

Particularitățile limbajului la copiii cu
dizabilități mintale

Rotaru Maria

30

Teut-Suhari
Mariana
Ungureanu
Larisa
Ungureanu
Violeta
Ursachi Cristina

Formarea autoaprecierii la copiii de vârstă
școlară mică cu tulburări de limbaj
Dezvoltarea motricității la copiii preșcolari
cu cerințe educaționale speciale

Olărescu Valentina

31

Usic Marcela

32

Necoară Stela

33

Mocanu –
Canțăr Nina

Specificul gândirii și limbajului la elevii cu
deficiență vizuală
Aspecte ale formării imaginii de sine la
preșcolarii cu dizabilități mintale
Rolul meloterapiei în diminuarea
problemelor afective la copiii cu autism
Dezvoltarea afectivității la copiii cu
tulburări de spectru autism

28
29

Andronati Nicolae
Ciobanu Adriana
Ciobanu Adriana

Ciobanu Adriana
Olărescu
Valentina
Rotaru Maria

Racu Aurelia

Ciubotaru Natalia
Ciobanu Adriana
Ciobanu Adriana

Catedra Psihopedagogie Specială
Coordonatorii și temele tezelor de licență pentru studenții de la învățământ
cu frecvență redusă anul 2016-2017
Specialitatea: Psihopedagogie Specială (Grupa 402 - rusă)
Nr. Nume/Prenume
Tema tezei de licență
Student
1 Russu - Bolgari Развития речи у детей c ДЦП / Dezvoltarea
Iulia
limbajului la copii cu paralizie cerebrală
infantilă
Роль социально-педагогических служб в
2 Bănărescu
Alexandru
профилактике детской безнадзорности у
детей находящихся в затруднительном
положении / Rolul serviciilor socio educaționale în prevenirea abandonului copiilor
aflați în dificultate
Особенности нарушения речи у детей с
3 Verbovițcaia
Natalia
нарушениями зрения / Dificultățile de limbaj
la copiii cu dizabilități vizuale
Развитие эмоционально - волевой сферы у
4 Greciușchina
Anna
дошкольников с зрительными нарушениями
/ Dezvoltarea sferei emoțional-volitive la
preșcolarii cu dizabilități vizuale
Влияние игровой деятельности на развитие
5 Murji Lilia
познавательных способностей у детей с
ЗПР / Impactul activității de joc asupra
dezvoltării sferei cognitive a copiilor cu
reținere în dezvoltarea psihică
Взаимоотношения в семьях Особенности
6 Focșa Djuletta
межличностных отношений у детей
старшего дошкольного возраста с
нарушениями зрения / Particularitățile
relațiilor interpersonale la preșcolarii mari cu
dizabilități vizuale
Взаимоотношения в семьях воспитывающих
7 Nalivaichina
Alla
детей с ОВЗ / Relațiile interpersonale în
familiile care educă copii cu Cerințe
Educaționale Speciale
Развитие физических качеств детей с ОВЗ
8 Fonariuc
Elizaveta
дошкольного возраста в игровой
деятельности / Dezvoltarea capacităților fizice
la preșcolari cu cerințe educaționale speciale
prin activitatea ludică
9 Ialama Tatiana Особенности развития личности ребенка
при заикание/ Particularitățile dezvoltării
personalității a copilului cu bâlbâială

Coordonator
Maximciuc
Victoria
Racu Aurelia

Chiperi Nadejda

Chiperi Nadejda

Maximciuc
Victoria

Chiperi Nadejda

Racu Aurelia

Racu Aurelia

Pîrvan Mariana

10

Istrate Natalia

11

Șagan Iulia

12

Rață Lilia

13

Semionov
Vladimir

14

Vizneac Olga

15

Melinikova
Olga

16

Cioclu Cornelia

17

Gulea Tatiana

Формирование личности детей с
нарушениями средствами сказкотерапии /
Influența povesteterapiei pentru formarea
personalității copiilor cu dizabilități senzoriale
Особенности аффективной сферы у детей с
ЗПР / Particularitățile sferei afective la copii cu
reținere în dezvoltare psihică
Развитие эмоционально-волевой сферы
детей с трудностями в обучении методами
арт-терапии и телесно-ориентированной
психотерапий / Dezvoltarea sferei emoțional
volitive la copii cu dificultăți de învățare prin
intermediul metodelor de artterapie și
psihoterapie centrată pe corp
Психопедагогическое консультирование
ребенка с умственными нарушениями /
Consilierea psihopedagogică a elevului cu
dizabilități intelectuale
Особенности общения у детей с
нарушениями слуха / Specificul comunicării
la copiii cu dizabilități auditive
Психолого-педагогическое сопровождение
детей ЗПР и роль родителей как активных
членов в социальной адаптации/ Asistența
psihopedagogică a copiilor cu reținere în
dezvoltare psihică și rolul parental în adaptarea
socială
Развития речи у умственно отсталых детей /
Dezvoltarea limbajului la copii cu dizabilități
mintale
Социальные услуги защиты ребенка с
нарушениями средствами
профессионального родительского
сопровождения/ Serviciile protecției copilului
cu dizabilități prin serviciile de asistență
parentală profesionistă

Chiperi Nadejda

Olărescu Valentina

Ciobanu Adriana

Stempovschi Elena

Maximciuc
Victoria
Stempovschi Elena

Rotaru Maria

Racu Aurelia

