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SESIUNEA IULIE 2022 

Nr.crt. Titlul lucrarii de disertaţie Media examenului de disertaţie 

1 Rolul părinților în reușita școlară a elevilor din învățământul 
primar 

10 (zece) 

2 Optimizarea comunicării părinți-elevi-profesori prin utilizarea 
noilor tehnologii informaționale și impactul asupra traseului 
educațional în ciclul primar 

10 (zece) 
 

3 Stimularea dezvoltării limbajului copiilor preșcolari prin 
activitățile de povestire 

10 (zece) 
 

4 Influența mediului socio-economic familial asupra 
performanțelor școlare 

10 (zece) 
 

5 Impactul proiectelor ECO în cadrul școlii gimnaziale ,,Traian” 
Târnăveni 

10 (zece) 
 

6 Dezvoltarea competențelor sociale și civice prin intermediul 
proiectelor educaționale de tip voluntariat 

10 (zece) 
 

7 Importanța jocurilor și activităților liber alese în dezvoltarea 
socio-emoțională a preșcolarilor 

10 (zece) 
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Nr.crt. Titlul lucrarii de disertaţie Media examenului de disertaţie 

8 Metode bazate pe acțiune în predarea integrată la disciplina 
limba și literatura română 

10 (zece) 
 

9 Impactul învățării online asupra elevilor 10 (zece) 
 

10 Creșterea calității învățământului primar prin utilizarea 
strategiilor interactive 

9,66 (nouă 66%) 
 

11 Dezvoltarea inteligenței emoționale a școlarilor mici prin 
valorizarea poveștilor terapeutice 

10 (zece) 
 

12 Importanța activităților extrașcolare în dezvoltarea socio-
emoțională la preșcolarii de grupă mare 

9,66 (nouă 66%) 
 

13 Strategii de gestionare a anxietății de testare la elevii de liceu  
10 (zece) 

14 Teoria inteligențelor multiple-fundament în abordarea 
diferențiată a elevilor 

 
10 (zece) 

15 Modelarea în predarea -învățarea elementelor de geometrie la 
ciclul primar 

10 (zece) 

16 Abordarea diferențiată a sarcinilor educaționale 
  

9,33 (nouă 33%) 
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Nr.crt. Titlul lucrarii de disertaţie Media examenului de disertaţie 

17 Importanța procedurilor și strategiei în combaterea 
absenteismului și părăsirii timpurii a școlii 
 

10 (zece) 
 

18 Metodele interactive și rolul lor în dezvoltarea limbajului și a 
comunicării la vârsta preșcolară. Educarea limbajului-
memorizare 

10 (zece) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


