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Educatie, formare și dezvoltare economică in sec XXI: România în context international
Procesul de învățare: determinații și mecanisme psihologice, sociale și pedagogice; specificități pe niveluri de vârstă: copi lărie și vârste adulte
Relația curriculum–evaluare; evaluarea competențelor/ rezultatelor învățării
Educație, mobilitate și reproducție socială
Procesul de învățare: determinații psihologice, sociale și pedagogice
Strategii, modeleşi și metode de instruire
Managementul clasei de elevi - dimensiuni (ergonomică, psihologică, socială, normativă, operațională, inovativă) și condiț ii de aplicabilitate
Dificultățile de învățare în școală (psihopedagogia dificultăților de învățare, psihologia educației)
Educație integrată și educație incluzivă. Educația și asistarea persoanelor cu CES (psihopedagogia dificultăților de învățare , Educația persoanelor cu CES)
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 Iucu, R. (2015). Managementul clasei de elevi. Aplicatii pentru gestionarea situatiilor de criza educationala. Editia a II-a revazuta si adaugită. Polirom
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Iucu, R. (2008). Instruirea școlară. Perspective teoretice si aplicative . Iași: Polirom.
Marzano, R.J. (2014) Arta și știința predării. Un cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă. București: Ed. Trei.
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Procesul de învățare: determinații și mecanisme psihologice, sociale și pedagogice; specificități pe niveluri de vârstă: copilărie și vârste adulte
Relația curriculum–evaluare; evaluarea competențelor/ rezultatelor învățării
Procesul de învățare: determinații psihologice, sociale și pedagogice
Strategii, modele şi și metode de instruire
Managementul clasei de elevi - dimensiuni (ergonomică, psihologică, socială, normativă, operațională, inovativă) și condiții de aplicabilitate
Dificultățile de învățare în școală
Educație incluzivă și managementul diversității în învățământ : politivci și intervenții bazate pe cercetare
Educație integrată și educație incluzivă. Ed ucația și asistarea persoanelor cu CES (psihopedagogia dificultăților de învățare, Educația persoanelor cu CES)
Politici și strategii de educație incluzivă în context european
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