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Îndrumător : Goncearuc Svetlana, doctor în pedagogie, profesor universitar: 

1. Abilităţi psihopedagogice de formare şi conducere eficientă a grupului sportiv 

2. Asistenţa psihopedagogică a  sportivilor în stări de anxietate precompetiţională 

3. Aspectele motrice ale elevilor cu tulburări de învăţare.  

4. Corectarea tulburărilor de psihomotricitate la elevii cu PCI prin mijloacele educaţiei fizice în 

cadrul învăţământului incluziv.  

5. Diminuarea comportamentului deviant la adolescenţi prin activităţi sportive 

6. Formarea  motivaţiei de învăţare la studenţii sportivi.  

7. Formarea comportamentului prosocial la elevi prin mijloacele edicaţiei fizice şi sportului. 

8. Formarea motivaţiei pentru practicarea sportului la elevii din treapta gimnazială în procesul 

educaţiei fizice.  

9. Formarea psihopedagocică a liderului sportiv.  

10. Formarea psihopedagogică postmodernă a profesorului de educaţie fizică.  

11. Formarea specialistului în domeniul culturii fizice în cadrul învăţământului superior de profil 

prin prisma exigenţelor actuale ale pieţii muncii.  

12. Manifestarea stărilor  conflictuale la adolescenţii sportivi.  

13. Mecanisme sociale de soluţionare a comportamentului agresiv şi conflictual în spor.  

14. Metode de pregătire psihică în sporturile de luptă. 

15. Metode psihopedagogice de pregătire sportivă a elevilor în cadrul practicării orientării 

sportive în turism. 

16. Metode şi tehnici psihopedagogice de cercetare a grupului sportiv. 

17. Metode şi tehnici psihopedagogice de recuperare a sportivilor traumaţi. 

18. Modele de activităţi psihopedagogice a studenţilor în cadrul realizării stagiilor de practică.  

19. Motivarea învăţării în dependenţă de tipul temperamental al studenţilor sportivi 

20. Particularităţi de socializare în cadrul grupului sportiv. 

21. Personalitatea profesorului de educatie fizica.  

22. Pregătirea învăţătorilor / profesorilor de educaţie fizică pentru educaţia incluzivă. 

23. Realizarea educaţiei fizice şcolare în perspectiva abordării centrate pe elev. 

24.  Rolul capacităţilor  psihopedagogice  în obţinerea  performanţei sportive. 

25. Rolul condiţiilor de activitate în manifestarea indicilor cognitivi la sportivii adolescenţi 

26. Rolul sportului în prevenirea comportamentului violent la preadolescenţi.  

27. Studiul teoretico-metodologic privind domenii de formare profesională în asistenţă 

psihopedagogică sportivă.  

28. Corectarea comportamentului deviant la adolescenţă prin mijloacele educaţiei fizice. 

29. Activităţi psihopedagogice a studenţilor în cadrul stagiilor de practică. 

30. Tehnologii psihopedagogice de diagnosticare şi caracterizare a copiilor sportivi. 

31. Impactul educaţiei fizice şi sportului în corectarea comportamentului deviant la elevii 

adolescenţi. 

32. Психологопедагогические особенности деятельности учителя физического 

воспитания.  

 



 

Îndrumător : Calugher Viorica, doctor în ştiinţe pedagogice, lector superior: 

1. Formarea specialistului în domeniul culturii fizice în cadrul învăţământului superior de profil 

prin prisma exigenţelor actuale ale pieţei muncii.  

2. Efectele practicării mişcării fizice organizate asupra calităţii vieţii. 

3. Factorii motivaţionali al performanţei şcolare la studenţi. 

4. Formarea specialistului în domeniul culturii fizice în cadrul învăţământului superior de profil 

prin prisma exigenţelor actuale ale pieţii muncii. 

 

Îndrumător : Leşcu Artur, master în ştiinţe socioumanistice, lector universitar: 

1. Metodologia şi practica exerciţiilor sportive în antichitate. 

2. Metodologia şi practica exerciţiilor sportive în evul mediu. 

3. Metodologia şi practica exerciţiilor sportive în epoca modernă. 

 

 

         Îndrumător : Ghețiu Adelina doctor în ştiinţe pedagogice, lector universitar 

1. Valorificarea cometenților cognitive a elevilor în procesul educatiei fizice. 

2. Tehnologii de psihodiagnosticare şi caracterizare a copiilor sportivi. 

 


