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1. Extras din raportul de activitate cu identificarea problemelor în anul de
învăţământ precedent 2018-2019 și trasarea obiectivelor pentru anul de
studii 2019-2020.
Instituția Publică Gimnaziul ,,Gheorghe Rîșcanu”,
cu statut de persoană juridică independentă, în anul de
studii 2019 - 2020 îşi propune să asigure calitatea
procesului instructiv-educativ în concordanţă cu noile
cerinţe ale învăţământului general în context național și
internațional. În acest context, esenţială este stabilirea
strategiilor de îmbunătăţire a activităţii la nivelul învăţământului primar și gimnazial, a priorităţilor,
analiza critică a rezultatelor obţinute de elevi, cadre didactice, managerii instituţiei, precum şi de
personalul auxiliar si nedidactic . Pe baza unei diagnoze realiste au fost stabilite pentru anul şcolar
2019– 2020 obiective ce vizează asigurarea accesului la educaţie, îmbunătăţirea calităţii în educaţie,
pregătirea unităţii de învăţământ pentru prestarea serviciilor educaționale de calitate.
Planul managerial de activitate al instituției este elaborat în baza Programului strategic de dezvoltare
al IP Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu” pentru anii 2019 – 2024, care are la bază realizarea următoarelor
scopuri:
Scopul economic: Educația trebuie să le permită elevilor să devină responsabili și independenți din
punct de vedere economic;
Scopul cultural: Educația trebuie să le permită elevilor să înțeleagă și să aprecieze propriile culturi și
să respecte diversitatea celorlalți,
Scopul social: Educația trebuie să permită tinerilor să devină cetățeni activi și plini de compasiune;
Scopul personal: Educația trebuie să permită tinerilor să se implice atât în lumea lor interioară, căt și
în lumea care îl înconjoară.
Din punct de vedere etimologic, educația reprezintă influențarea sistematică și conștientă a
dezvoltării facultăților intelectuale , morale și fizice ale copiilor și tineretului precum și totalitatea metodelor
utilizate în acest scop. Astăzi, accentul este pus pe calitatea în educație la care se referă totalitatea însușirilor
esențiale ale sistemului educațional și reprezintă valoarea pe care societatea o acordă serviciilor
educaționale și educației în ansamblul ei.
Asigurarea calității educației a fost realizată în instituție printr-un ansamblu de acțiuni de dezvoltare
a capacității instituționale de elaborare , planificare și implementare de programe de studiu, prin care se
formează treptat încrederea beneficiarilor că gimnaziul „Gh.Rîșcanu”, ca și furnizor de educație,
îndeplinește standardele de calitate.
Raportându-ne la autoevaluarea vs de Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ
primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului constatăm că suntem o instituție
care se orientează la conceptul de calitate al UNICEF și demonstrează următoarele carecteristici:
 Nu există abandon școlar datorită faptului că mediul școlar este unul primitor;
 Una din primele instituții de învățământ din raion cu o pagină web funcțională și vizitată de elevi,
părinți și profesori (www.gimnaziulriscani.md);
 Copiii cu CES sunt sprijiniți în Centrul de resurse de către cadrele didactice de sprijin prin activități
suplimentare de consiliere și pregătire;
 Principiul egalității șanselor stă la baza tuturor activităților școlii;
 Există interes din partea școlii în legătură cu ce se întâmplă cu copiii de dincolo de școală, în familie
și în comunitate;
 Profesorii utilizează, în cadrul activităților didactice, o gamă variată a strategiilor didactice pentru a
asigura o învățare activă și diferențiată;
 Elevii se simt în siguranță fizică și spirituală;
 Sunt interzise și excluse orice forme de agresiune fizică sau verbală;

~5~

 Consiliul Elevilor informează permanent eleviii gimnaziului despre activitățile/evenimentele din
școală, îi face pe elevi să se simtă incluși și antrenați în comunitatea școlară;
 Consiliul Elevilor este vocea copiilor din gimnaziu și contribuie esențial la îmbunătățirea activității
școlii;
 Elevii se simt liberi să-și exprime opinia în legătură cu modul în care funcționează școala și să
semnaleze aspecte mai puțin plăcute ale activității;
 Spațiile școlare sunt bine încălzite și luminate corespunzător, dotate cu echipamente și materiale care
sprijină învățarea și cu mobilier de mărime adecvată, potrivit pentru acvtivitățile individuale și de
grup;
 Accesibilitatea tuturor spațiilor educaționale și resurselor școlii pentru toți elevii și profesorii
(bibliotecă, laboratoare, cabinete, WC etc.);
 Grad crescut de angajare a tuturor membrilor instituției școlare;
Activitate cadrelor didactice a fost dimensionată spre performanțe prin următoarele acțiuni:
Monitorizarea continuă a progresului profesional prin intermediul întrunirilor metodice și de
comisiile metodice pe disciplinele școlare ;
Activitatea în echipe de cercetare științifică aplicativă pe domenii;
Instruiri în cadrul seminarelor psihometodologice cu accentul pe autoformare și
autoperfecționare prin implicarea fiecărui cadru didactic;
Asigurarea continuității în instruirea incluzivă;
Crearea condițiilor de asigurare a necesităților elevilor vizând calitatea învățământului în
conformitate cu posibilitățile și cerințele individuale;
Traininguri de implementare a curricula modernizată cu accentul pe dezvoltarea inteligențelor
multiple;
Probleme ale sistemului de învățământ din instituție;
O problemă existentă la noi în gimnaziu este calitatea resurselor umane.Aici se include formarea
profesională a cadrelor didactice , nivelul dezvoltării profesionale (puține cadre didactice sunt deținătoare a
gradelor didactice I și superior), lipsa specialiștilor la unele discipline de studiu. O altă problemă este lipsa
curajului de a participa la diferite concursuri raionale profesionale („Pedagogul anului” ș.a.).
O altă problemă existentă este lipsa dotării performante a unor săli de clasă cum ar fi fizica, chimia,
biologia, cabinete lingofonice, amenjarea insuficientă a terenului de sport pentru diferite probe și competiții
sportive.
Modalități de soluționare ale problemelor sistemului de învățământ din instituție în anul de studii
2019-2020.
Propunem unele modalități de soluționare a acestor probleme:susținerea și încurajarea
cadrelor didactice din partea administrației, în vederea ridicării nivelului de dezvoltare
profesională prin îndemnul de a se atesta la conferirea gradului didactic I și superior.
Implicarea în implementarea proiectelor europente ce preconizează dezvoltarea
infrastructurii instituției.
I. Perspective de dezvoltare.
O atenție deosebită se va atrage la indentificarea corectă a copiilor cu CES, evaluării progreselor
școlare la fiecare semestru,creării condițiilor optime pentru încadrarea copiilor cu nevoi speciale
(adaptarea veceului și coridoarelor pentru copiii cu probleme locomotorii).
Motivarea cadrelor didactice pentru participarea la concursul raional ”Pedagogul anului” și alte
concursuri raionale și naționale.
Stimularea profesionalismului cadrelor didactice prin oferirea de prime în urma desfășurării
concursurilor profesionale la nivel de insitituție.
Îmbunătățirea continuă a performanțelor elevilor și a cadrelor didactice prin:
 Formarea actorilor educaționali în privința metodelor și instrumentelor utilizate în
procesul de dezvoltare instituțională și de îmbunătățire continuă a activității și vieții
școlare;
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 Stabilirea de către fiecare membru al instituției a unor obiective personale privind
dezvoltarea și îmbunătățirea continuă, consistente cu cele ale dezvoltării
organizaționale și cu dezvoltarea sistemului școalar per ansamblu.
 Recunoașterea și recompensarea îmbunătățirilor/dezvoltărilor realizate.
Investiții în infrastructura instituției prin:
 Reparația capitală a Centrului de resurse și dotarea lui cu mobilier și materiale ;
 Procurarea și instalarea camerelor video în incinta gimnaziului suplimentar la cele 6
existente pe perimetrul exterior al instituției ;
 Lucrări de înverzire a teritoriului gimnaziului ;
 Dotarea tehnico-materială a sălilor de clasă ;
 Completarea cabinetelor cu aparataj TIC.
 Pavarea teritoriului din jurul școlii.
Calitatea educației determină, preponderent, calitatea vieții și creează oportunități pentru
realizarea în volum deplin a capacităților fiecărui cetățean, de aceea efortul colectivului gimnaziului
„Gheorghe Rîșcanu” a avut menirea să asigure pe parcursul anului valorificarea potențialului fiecărei
persoane și să formeze o forță de muncă competitivă. În acest sens , ne-am propus replasarea
accentelor în educație în favoarea calității procesului educațional și a competențelor pe care tinerii le
obțin în procesul educațional din perspectiva a trei piloni: ACCES, RELEVANȚĂ, CALITATEÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE DE CALITATE.
1.1. Situația existentă în învățământul din gimnaziu
ANALIZA SWOT














PUNCTE TARI
Realizarea calitativă a individualizării şi
diferenţierii instruirii la disciplinele verificate;
Abordarea pedagogiei competenţelor prin
promovarea unei didactici funcţionale ;
Solicitarea utilizării unui limbaj corect
specific disciplinelor școlare;
Strategii raţional selectate, corelate cu
mijloace eficiente de învăţământ;
Evaluarea competenţelor din perspective
acţiunii educaţionale pe domenii.
Elevii provin în majoritate din familii inte
resate de calitatea actului educaţional;
Existența instituțiilor de perfecționare a
cadrelor didactice (IȘE , USB , USM, UPS
„I.Creangă” ș.a.)
Orientarea spre un management participativ ;
Cadre didactice calificate , deschise spre
schimbare, cu grad didactic – 62% ;
Asigurarea elevilor din treapta primară cu
prânz cald ;
Dotarea unei săli cu calculatoare conectate la
internet, acces larg la informație ;
Existența centrului de resurse educațional
pentru elevii cu CES, CDS care asigură
implementarea EI ;
Colaborarea cu APL, agenții economici,
subdiviziunile CR, mass-media locală,

















PUNCTE SLABE
Modificările legislative permanente care crează
dezorientare și nesiguranță în domeniul educației;
Diversificarea strategiilor ,situaţiilor didacticoeducative în contextul curricula modernizate;
Utilizarea eficientă a timpului disponibil actului
instructiv;
Lipsa de experiență în elaborare de curriculum
opțional;
Punerea în valoare a performanţelor fiecărui elev
în comparaţiei cu sine însuşi;
Proiectarea sarcinilor de complexitate redusă
pentru elevii cu CES în cadrul fiecărui demers
didactic.
Utilizarea ineficientă a mijloacelor TIC.
Lipsa laboratoarelor dotate la disciplinile chimie,
fizică, biologie etc.;
Biblioteca și sala de lectură slab dotate conform
standardelor în vigoare;
Număr sporit de copii cu părinți aflați la muncă
peste hotarele țării;
Scăderea natalității care implică scăderea
populației școlare;
Număr redus de proiecte extrabugetare pentru
dezvoltarea infrastructurii;
Lipsa computerilor în fiecare sală de clasă, a
proiectoarelor sau a tablelor interactive;
Grad redus de inovare și studiere a experienței
profesionale;
Lipsa concurenței la admiterea în liceul din
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autoritățile de sănătate publică.

OPORTUNITĂŢI
Implicare profesorilor - diriginţi şi a elevilor
în proiecte educative la nivel de raion şi
republică;
 Creşterea receptivităţii unor părinţi în
rezolvarea problemelor de comportament
deviant ale elevilor.
 Susținerea materială si financiară a
unității scolare de către Consiliul Local si
Administrația Publică Locală prin dezvoltarea
activității de colaborare si parteneriat;
• trendul ascendent a domeniului de
activitate –servicii, conduce la cresterea
șanselor de continuare a studiilor de către
absolvenți.
• generalizarea instrumentelor de asigurare
a calității în educație, cu implicații
benefice asupra formării cadrelor didactice
si a nivelului de pregătire profesională a
elevilor.
• cresterea autonomiei instituționale,
aplicarea principiilor descentralizării
instituționale .
• implicarea activă a comunității locale în
viața scolii;
• cresterea ofertei de formare continuă
internă si externă a personalului didactic si
auxiliar.
Existența unui interes sporit pentru formarea
profesională continuă a cadrelor didactice;
Centre de resurse educaționale pentru grupuri
dezavantajate;


















localitate;
Elevi proveniți din medii sociale defavorizate
care se integrează greu și sunt reticienți la
eforturile de integrare ale cadrelor didactice;
AMENINŢĂRI / DIFICULTĂŢI
Scăderea numărului de elevi ca urmare a scăderii
natalităţii la nivel naţional;
diminuarea motivaţiei şcolare, a interesului
manifestat de elevi, părinţi,societate pentru
educarea tinerilor şi absolvirea şcolii;
nivelul de educaţie şi timpul limitat
unor părinţi pot conduce la o slabă implicare a
acestora în viaţa şcolii;
plecarea famiilor elevilor noştri în străinătate;
instabilitate la nivel social şi economic a
instituţiilor potenţial partenere;
inexistența unui buget planificat acordat formării
profesionale la nivelul instituției de învățământ ,
imposibilitatea unor cadre didactice de a-și plăti
cursurile de formare;
dezinteresul unor cadre didactice din instituție
pentru procesul de implicare în accesarea
fondurilor europene de investiții în infrastructură;
lipsa motivației copiilor pentru studii;
numărul redus al specialiștilor tineri calificați
încadrați în instituție;
dezinteresul unor cadre didactice pentru
învățământul de calitate , autoinstruire;
riscul apariției abandonului școlar și a unor
comportamente diviante în rândul elevilor în
urma exodului părinților peste hotarele țării;
imposibilitatea oferirii mesei de prânz pentru
copiii din familiile socialmente-vulnerabile și
pentru cei care fac naveta, din cauza finanțelor
limitate;

1.2.
Analiza factorilor și tendințelor externe (Analiza P.E.S.T.E.)
P) Contextul Politic.
Existenţa legislaţiei specifice care reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului în Republica
Moldova:

Constituţia Republicii Moldova;

Codul Educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014;

Concepţia dezvoltării învăţământului în Republica Moldova;

Strategia Naţională „Educaţie pentru toţi” 2004-2015;

Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2014 – 2020 „Educația 2020”;

Legea nr.436- XVI din 28.12.2006” Privind administraţia publică locală”;

Legea nr. 837-XIII din 17.05.1996” Cu privire la asociaţiile obşteşti” ;

Legea nr.16 din 15.02.2008” Cu privire la conflictul de interese”;

Legea nr. 158 din 04.07.2008”Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
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Legea nr. 113 din 27.04.2007 privind achiziţiile publice;

Legea nr. 190 din 19.04.1994”Cu privire la petiţionare”;

Legea nr. 397 –XV din 16.10.2003” Privind finanţele publice locale”;

Legea nr. 338-VIII din 15.12.1994”Privind drepturile copilului”;

Legea nr. 8 –XVI din 09.02.2006”Privind modificarea şi completarea Codului Muncii”

Legea nr.355-XVI din 23.12.2005”Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”;

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 21 din 29.12.2005 ”Cu privire la aprobarea şi
implementarea Regulilor şi Normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „ Igiena instituţiilor de
învăţământ primar, gimnazial şi liceal”;

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de
salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei Tarifare unice”;

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 234 din 25.02.2005” Cu privire la alimentarea
elevilor”.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 868 din 08.10.1014 „Regulamentul cu privire la
finanţarea instituţiilor de învăţământ”

Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dezabilităţi, nr.60 din 30.03.2012;
Acestea şi alte documente normative în vigoare abordează domeniile prioritare ale sistemului
educaţional naţional, de aici, în concordanţă cu ele, Planul anual de activitate a gimnaziului „Gh.Rîșcanu”,
Rîşcani va contrtibui la aplicarea lor practică, confruntând rezistenţele care pot, eventual, să apară la
nivelul politicului. Dar, sistemul educaţional din raion, indiferent de contextul schimbător al politicului,
este necesar să se dezvolte şi să fie modernizat în rezultatul realizării tuturor acţiunilor proiectate la nivel
de Direcţie de Învăţământ şi la nivel de instituţie.
E) Contextul Economic
Raionul Rîşcani este un mediu preponderent rural, cu o agricultură slab dezvoltată, fără o industrie de
prelucrare a materiei prime, absolvenţii învăţământului preuniversitar se încadrează cu dificultate în câmpul
muncii, fapt care îi determină pe tineri să plece la muncă în mediul urban sau peste hotare. Insuficienţa
cunoaşterii de către elevi şi părinţi a ofertei de pe piaţa muncii se reflectă în mod negativ asupra opţiunilor
făcute la admitere în instituţiile profesionale şi licee. Studiul privind inserţia absolvenţilor denotă că peste o
treime din absolvenţii cl.IX solicită studii teoretice în licee, chiar dacă nu are nivelul respectiv de pregătire.
Este foarte scăzut interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru
instituţiile de învăţământ, şi mai redus este interesul susţinerii cu burse a viitorilor specialişti pentru
localitatea respectivă.
Situaţia precară a unor copii, determinată de lipsa locurilor de muncă pentru părinţi, preţurile mereu
crescânde la produse alimentare şi servicii are consecinţe negative asupra interesului acestora pentru şcoală,
degenerează fenomenul malnutriţiei multor elevi, scăderii capacităţii de a învăţa.
În colaborare cu toţi actanţii educaţionali se întreprind diverse acţiuni pentru a diminua dezavantajele
generate de economia slab dezvoltată la nivel de raion prin implementarea proiectelor, atragerea diverselor
surse de finanţare a sistemului de învăţământ.
S) Contextul Social
Din punct de vedere social trebuie de menţionat influenţa mentalităţii majorităţii populaţiei raionului
Rîşcani, care acordă o mare valoare pregătirii academice, de cultură generală, fapt ce determină ca primele
opţiuni ale părinţilor şi elevilor la intrarea în ciclul liceal să fie pentru profilurile teoretice, chiar dacă nu are
pregătirea cuvenită sau capacităţile necesare. Dar, totodată, absolvenţii ciclului gimnazial din gimnaziu
preponderent sunt tentaţi de a primi studiile liceale în cadrul Colegilui Agroindustrial din Rîşcani din diverse
motive subiective, fapt care reduce considerabil numărul elevilor în clasele liceale din raion.
La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung
asupra întregului sistem de învăţământ.
În toate localităţile raionului, unde numărul de copii este mic şi instituţiile au fost reorganizate, se
organizează transportarea elevilor din instituţiile arondate. Familia şi comunitatea exercită sprijin şcolii
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pentru educaţia copiilor. Trebuie remarcată influenţa negativă asupra sistemului de învăţământ a materialelor
apărute în mas-media despre reformele în învăţământ, în special a celor de reorganizare şi incluziune.
T) Contextul Tehnologic
În ultimii 5 ani se remarcă introducerea pe scară largă a tehnologiilor informaţionale şi
comunicaţionale în învăţământ. Dotarea laboratoarelor de informatică cu tehnică de calcul a atins rata de
100 %. Ţinând cont de viteza de dezvoltare a TIC deja 15 % din efectiv sunt învechite şi necesită
schimbare.
Actuala dotare nu satisface pe deplin necesităţile impuse de instruirea asistată de calculator,
utilizarea numai în licee a soft-urilor educaţionale. Un punct critic în adoptarea noilor tehnologii în sistemul
de învăţământ preuniversitar îl reprezintă insuficienta pregătire a cadrelor didactice în acest domeniu,
insuficienţa resurselor financiare pentru a moderniza instituţiile de învăţământ cu tehnică de calcul.
În unele instituţii un aport sporit în crearea condiţiilor decente revine cooperării cu asociaţiile
obşteşti şi iniţierea de proiecte orientate spre îmbunătăţirea condiţiilor materiale.
E) Contextul Ecologic
Gimnaziul nostru nu este afectat ecologic. În instituţie este instalată cazangerie cu combustibil de gaz
natural. A finisat procesul de instalare a surselor de energie solară pentru cantina şcolară.
1.3.

OBIECTIVELE STRATEGICE ale gimnaziului

Fiind orientat spre realizarea unei instruiri de calitate
prin organizarea eficientă a contingenţelor învăţării,
colectivul didactic al gimnaziului ”Gheorghe
Rîşcanu”,or.Rîşcani îşi propune obiectivele
prioritar/strategice:
 Promovarea imaginii și statutului de pedagog
prin implicarea și participarea la toate tipurile de
concursuri profesionale;
 Motivarea participării cadrelor didactice la cursurile de formare continuă și perfecționare în
vederea îmbunătățirii calității procesului instructiv-educativ;
 Asistența continuă a profesorilor tineri în cadrul „Școlii tânărului specialist”;
 Asigurarea și dotarea în continuare a cabinetelor cu TIC , material didactic și echipamente
școlare adaptate elevilor, necesităților persoanelor cu dizabilități necesare pentru procesul
educațional;
 Promovarea la nivel de familie, APL, comunitate, instituție a rolului educației incluzive în
asigurarea șanselor egale la educația de calitate pentru toți copiii;
 Instruirea în continuare a cadrelor didactice și manageriale pentru prevenirea violenței față de
copii și integrarea politicilor de protecție a copilului în demersul educațional;
 Elaborarea unor noi instrumente care asigură valorizarea opiniilor , inițiativelor , propunerilor
elevilor în procesul de luare a deciziilor ce vizează aspectele vieții lor școlare;
 Menținerea , consolidarea și dezvoltarea obiectivității în evaluarea elevilor în cadrul evaluărilor
naționale din învățământul primar și gimnazial;
 Implicarea tuturor structurilor educaționale din instituție (CA, CLE, Cons.Părinț,
Asoc.Obș.Părinț. și Pedagog., cadrele didactice etc) în atragere de fonduri extrabugetare.
 Instaurarea în instituție școlară a unui mediu sigur,protector și sănătos de dezvoltare a copiilor.
 Extinderea studiului drepturilor şi obligaţiunilor elevilor incluse în „Statutul gimnaziului” și
„Regulamentul de ordine interioară a instituției”, precum şi cele incluse în curriculumul diverselor
discipline ce ţin de formarea personalităţii elevilor.
 Respectarea continuităţii procesului educaţional la toate treptele de şcolaritate.
 Creşterea motivaţiei şi a dorinţei de a învăţa prin ridicarea gradului de încredere,de
responsabilitate, de implicare afectivă a elevilor în propria formare.
 Abordarea diferenţiată, individualizată a elevilor pentru instituirea unei şcoli prietenoase copilului.
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Asigurarea securităţii şi condiţiilor igienico-sanitare în instituție;
Diminuarea absenteismului şi excluderea abandonului şcolar.
Medierea conflictelor din devierile de comportament.
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organizaţii, asociaţii, unităţi şcolare.
Asigurarea unui sistem educațional calitativ, funcțional prin evaluarea-planificarea , gestionarea
resurselor bugetare și extrabugetare pentru dezvoltarea bazei didactico-materiale din instituție prin
completarea cu mijloace şi utilajul necesar modern pentru documentare
(anticamera,biblioteca,sălile de studii pentru realizarea SOFT-urilor educaţionale (notebook,
proiectoare,tablă electronică, dispozitive automate de instruire etc.)
Asigurarea şcolarizării copiilor din microraionul arondat instituţiei de învăţământ şi celor cu
instruirea în limba română din tot oraşul.
Asigurarea educației de calitate tuturor copiilor,progres și dezvoltare în conformitate cu potențialul
fiecăruia;
Crearea condiţiilor optime,adecvate de activitate , pentru organizarea eficientă a procesului
educaţional pentru elevi,colectivul didactic şi personalul auxiliar.
Realizarea eficientă a curriculumului modernizat cu accent pe promovarea unei instruiri
individualizate;
Adaptarea curriculară la potențialul elevilor cu CES din perspectiva finalităților procesului de
adaptare și de integrare școlară ;
Dezvoltarea parteneriatului de diferite niveluri: local, raional, republican;
Promovarea și îmbunătățirea imaginii pozitive și favorabile a instituției în comunitate;
Asigurarea transparenței procesului educațional , desfășurarea unei campanii obiective de
informare a comunității , prin intermediul mass-media, privitor la succesele sistemului educațional;
Implementarea , punerea în aplicare a Standardelor de calitate pentru instituțiile de învățământ
primar și secundar general din perspectiva Școlii prietenoase copilului, destinate să asigure un
nivel de educație adecvat pentru dezvoltarea psihofizică confortabilă a elevului;
Promovarea politicii în domeniul protecției dreptului copilului , reducerea la minim a cazurilor de
violență față de copii.

2. Organizarea procesului instructiv/educativ în anul de studii 2019-2020.
-regimul de lucru al şcolii: începutul şi finalizarea lecţiilor,recreaţiile,
sunetele, regimul grupei cu regim semiintern/meditaţiilor ,regimul de lucru
al grupelor sănătăţii;
-orarul lecţiilor şi a activităţilor extracurs.
2.1.
Se aprobă următorul regim intern de lucru:
a) lucrătorul tehnic de serviciu de la 7.00 -19.00;
b) paznicul de noapte de la 19.00- 7.00 (peste o zi);
c) învăţătorul şi dirigintele clasei de serviciu 8.00 -15.00
d) învăţătorii şi profesorii vor sosi la lucru cu 10-15
minute înainte de începerea lecţiilor.
-se interzice întârzierea la ore,şedinţe,consilii!
e) şefa bibliotecii de la 8.00 -16.00 (0,5 salariu,va fi un orar
flexibil);
f) laboranţii de la 8.00 -16.00 (e stipulat în fişa postului);
g)măturător: de la 08.00 – 16.00 (fără întrerupere)
h) lucrătorul pentru reparaţii şi deservirea şcolii ,conform unităţii de angajare de la 08.00-16.00 (fără
întrerupere);
i) adjunctul directorului pentru baza materială Enache Veronica de la 7.00- 18.00 (fără întrerupere);
j) ziua şedinţelor de tot tipul în zilele de miercuri de la 15.00 -18.00;
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k) activităţile de toate tipurile cu elevii de la 15.00 -20.00;
l) proiectarea activităţii săptămânale → volanta ,luni de la 14.00-15.00
m) careul de organizare a săptămânii de lucru în fiecare zi de luni, la orele 08.15-08.30.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII

2.2. ORARUL SUNETELOR:
8.30
→
9.15
9.25
→
10.10
10.20
→
11.05
11.25
→
12.10
12.30
→
13.15
13.25
→
14.10
14.15
15.00.

 Sunetele la lecţii se difuzează de un dispozitiv electronic, numit minutar, instalat din sursele bugetului

instituției, în valoare de 3300 lei.
 Profesorii de serviciu vor asigura menținerea disciplinei la posturile de serviciu.
-Regimul grupei cu regim semiintern: Clase și grupe cu regim semiintern nu s-au format în anul
de studii 2018-2019 .
-Timpul desfășurării lucrului extraauditorial: de la orele 14.00 – 18.00.
-Regimul de lucru al grupelor sănătății : în cadrul orelor de ed. fizică, conform orarului școlar
stabilit.

 Se aprobă graficul de serviciu al Corpului Administrativ al şcolii în următoarea ordine:

a) Frecăuțanu Diana → luni,miercuri;
b) Dugan Ludmila →marţi,vineri;
c) Batîr Elena →joi,sâmbătă (în timpul activităţilor extracurriculare);
 Adunările cu părinţii în conformitate cu decizia Comitetului de părinţi pe clase.
 Grupele sănătăţii activează în cadrul lecţiilor de curs la educaţia fizică , nivelul participării fiind
accesibil sănătăţii elevilor din această grupă.Competenţele generale se formează la elevi pe parcurs
în dependenţă de starea de sănătate ,în baza prevederilor programei de educaţie fizică pentru elevii
din grupele de sănătate,precum şi în temeiul prevederilor stipulate în ”Organizarea procesului
educaţional în învăţământul preşcolar,primar,gimnazial şi liceal”,anul curent de studii.
 Orarul lecţiilor ,a activităţilor extracurs, a secţiilor sportive se va precăuta şi aproba în decada I-a
a lunii septembrie (vor fi în anexele la ”Planul de acțiuni ...”);
2.3. Asigurarea cu manuale,programe şi materiale didactice.
Administraţia gimnaziului ,şeful bibliiotecii şcolare ţine în vizor sugestiile privind asigurarea
didactică şi asigurarea cu manuale a elevilor în anul curent de învăţământ. Completarea arsenalului
cu manuale se efectuiază oportun în corelare cu curriculumul modernizat.
În cadrul verificării la începutul anului şcolar nu s-au constatat dificultăţi la asigurarea cu manuale.
Elevii ambelor trepte de şcolaritate au fost 100% asiguraţi cu manualele necesare.Au fost
primite 14 titluri de manuale noi în nr.de 805 exemplare de la depozitul DRÎTS Rîşcani.
Achitarea arendei manualelor a fost suspendată în anul precedent de studii.
Toate titlurile de carte nou apărute sunt luate la evidenţă ,incluse în cataloagele respective.În
anul de învăţământ 2018-2019 au fost primite 42 titluri literatură artistică- 71exemplare în sumă de
4138,00lei.
Prin colaborare cu cadrele de specialitate ,este asigurat necesarul de ghiduri ale profesorilor la
manualele în uz ,manuale de alternativă şi alte suporturi didactice.Sunt utile revistele periodice şi
ziarele pedagogice înscrise cu regularitate în fiecare an de studiu ,în sumă de 6015 lei.
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Orarul ciclului primar
Lupăcesc
u
Lilia
Clasa a
I-A

Gîncu
Ludmila

M.distr
L.rom
L.rom
Ed.tehn

Matem
L.rom
L.rom
Ed.fiz

Matem
L.rom
L.rom
Ed.fiz

Matem
L.rom
L.rom
Ed.fiz

L.rom
L.rom
Matem
Ed.plast

L.rom
L.rom
Matem
Ed.muz

Matem
L.rom
L.rom
Ed.m-sp

Matem
L.rom
L.rom
Ed. m-sp

Matem
L.rom
L.rom
Ed.tehn

Matem
L.rom
L.rom
Ed.fiz

L.rom
L.rom
Ed.fiz
M.distr

Matem
Ed.plast
Dez.pers
Ed.muz

Matem
Ed.tehn
Ed.muz
Dez.pers

Clasa a
I-B

Sacaliuc
Violeta
Clasa a
I-C

Bujac
Aliona

Mamolea
Larisa

Matei
Doina

Cărăruș
Ana

Lungu
Lidia

Sărăteanu
Svetlana

Borș
Natalia

Moraru
Maia

Salagor
Loreta

Clasa a
IIA

Clasa a
II-B

Clasa a
II-C

Clasa a
III-A

Clasa a
III-B

Clasa a
III-C

Clasa
a IV-A

Clasa
a IV-B

Clasa a
IV-C

L.rom
L.eng
Matem
L.rom
Ed.fiz
Matem
Ed.muz
L.rom
L.rom

Dez.pers
L.rom
L.eng
Ed.tehn

L.rom
Istoria
În împ M
Ed.muz

L.rom
L.rom
Matem
În împ M

L.rom
Matem
T.com
L.rom
Ed.m-sp
Matem
L.eng
Ed.tehn
Ed.fiz

L.rom
L.rom
Matem
L.eng
Ed.fiz
Matem
L.rom
L.rom
Ed.muz
Ed.m-sp
Ed.plast
Științe
Matem
Ed.fiz

Matem
L.rom
L.rom
Ed.tehn
Ed.fiz
L.rom
L.rom
L.engl
Matem

Matem
Ed.m-sp
Ed.plast
Ed.tehn
Ed.fiz
Științe
L.eng
L.rom
L.rom

Ed.m-sp
L.rom
M.distr
L.rom
Ed.plast
Matem
L.rom
L.eng
L.rom
Matem
L.rom
Ed.fiz
Dez.pers

L.rom
L.rom
Ed.fiz
M.distr

Matem
M.distr
L.rom
L.rom
Ed.fiz
Matem
L. rom
L.eng
Ed.muz

Ed.m-sp
Matem
Dez.pers
Ed.plast

Matem
L.rom
L.rom
Dez.pers

Vineri

Joi

Miercuri

Marți

Luni

N. P.
cadrului
didactic
Clasa
Zilele
săptăm.

Matem
L.rom
Ed.muz
L.rom
Ed.fiz
Științe
L.engl
Matem
Ed.tehn

Științe
Ed.plast
Matem
L.eng

L.rom
L.rom
Ed.plast
Matem

Matem
L.rom
L.rom
Ed. fiz
L.eng
L.rom
Matem
M.distr
Ed.fiz
Ed.m-sp
L.rom
Ed.muz
L.rom
Ed.tehn

L.rom
L.rom
Ed.muz
M.distr
Ed.m-sp
Matem
L.eng
L.rom
Ed.fiz

Matem
L.rom
L.rom
Dez.pers
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L.rom
Matem
Ed.tehn
L.engl
Dez.pers
L.rom
Matem
Științe
Ed.fiz

L.rom
Științe
Ed.plast
Dez.pers

Matem
L.rom
L.rom
Dez.pers
Ed.fiz
Matem
Științe
L.engl
Ed.m-sp
Ed.plast

Ed.fiz
Matem
L.rom
Ed.tehn
Ed.muz
Matem
L.rom
L.rom
L.eng
Ed.fiz
L.rom
L.rom
Științe
M.distr
Matem
L.rom
L.rom
Ed.m-sp
Ed.eng
Matem
Istoria
Dez.pers
Ed.plast

L.rom
Ed.fiz
Ed.muz
Matem
Ed.plast
Matem
L.rom
L.rom
Dez.pers
Matem
L.engl
L.rom
L.rom
Istoria
L.rom
L.rom
Matem
L.engl
Științe
Ed.m-sp
Ed.tehn
T.com
Ed.fiz

Orarul ciclul gimnazial
Clasa

n/o

VA

1

Luni

sala

n/o

L. și lit. română

18

1

2

Ed. muzicală

14

3

Istoria

4
5

sala

n/o

L. rusă

20

1

2

L. și lit. română

18

14

3

Matematica

Matematica

16

4

L. engleză

19

6

VB

VIIA

n/o

Matematica

16

1

Istoria

14

2

Ed. fizică

S/S

2

L.rusă

20

Atelier

3

L. și lit. română

18

3

L. și lit. română

18

Dezv. personală

21

4

Ed. plastică

23

4

Geografie

7

Matematica

16

5

Ed.pentru societ.

24

5

Științe

7

sala

n/o

L. engleză

19

1

2

L. și lit. română

18

16

3

Ed. tehnologică

Opț(Matem.distractivă)

16

4

5

L. și lit. română

18

5

6.

Ed. fizică

S/S

6

Joi

S/S

1

L. și lit. română

18

1

L. și lit. română

18

1

L. engleză

2

L. și lit. română

18

2

Matematica

16

2

Științe

7

2

3

L. rusă

20

3

Istoria

14

3

Ed. tehnologică

Atelier

4

Georgrafie

7

4

L. și lit. română

18

4

L. rusă

5

Matematica

16

5

L.engleză

17/19

5

6

Vineri

sala

6

6

Ed. fizică

19/17

1

L. și lit. română

18

L. și lit. română

18

2

Matematica

16

3

Ed. pentru societ.

24

3

Dezv.personală

16

20

4

Istoria

14

4

Ed. plastică

23

Ed. muzicală

14

5

Matematica

16

5

Ed. fizică

S/S

6

Opț(Matem.distractivă)

16

6

16

1

Ed. fizică

S/S

1

L. și lit. română

19

Atelier

2

Dezv. personală

14

2

Ed. plastică

23

6

1

Geografie

7

1

Matematica

16

1

Matematica

2

L. engleză

19

2

Istoria

14

2

Ed. tehnologică

3

L. și lit. română

19

3

Ed. fizică

S/S

3

Ed. muzicală

14

3

L. și lit. română

19

3

Istoria

14

4

Fizica

21

4

L. și lit. română

19

4

L. și lit. română

19

4

L. și lit. română

19

4

Matematica

16

5

Ed.pentru societate

24

5

L. rusă

20

5

Biologie

7

5

L. engleză

19

5

L.rusă

20

Opț.(Matem.
distractivă)

16

6

Matematică

16

6

6

VIB

sala

Miercuri

1

6

VIA

Marți

1

L.engleză

17

1

Ed. muzicală

14

1

L. rusă

20

1

Ed. plastică

23

1

Matematica

16

2

Ed.fizică

S/S

2

Biologia

9

2

Ed. tehnologică

Atelier

2

Matematica

16

2

Opț.
(Ed.ecologică)

9

3

Geografia

7

3

L. și lit. română

18

3

Ed.fizică

S/S

3

Istoria

14

3

L. rusă

20

4

Istoria

14

4

Dezv. personală

23

4

Matematica

16

4

Ed. pentru societ.

24

4

L. și lit.
română

18

5

Fizica

21

5

Matematica

16

5

L. și lit. română

18

5

L. engleză

17

5

L. și lit.
română

18

6

L. și lit. română

18

6

6

L. și lit. română

18

6

1

Fizica

21

1

Biologia

7

1

Ed. tehnologică

Atelier

1

L. rusă

20

1

Fizica

21

2

Matematica

16

2

L. și lit. română

19

2

Ed. plastică

23

2

L. și lit. română

19

2

Ed. muzicală

14

3

Matematica

16

3

Geografia

7

3

L. engleză

19

3

Matematica

16

3

Biologia

7

4

L. și lit. română

19

4

L. rusă

20

4

Opț. (Robotica)

24

4

Matematică

16

4

L. și lit.
română

19

5

Istoria

14

5

Informatica

24

5

L. și lit. română

19

5

Ed. civică

23

5

L. engleză

19

6

Ed. fizică

S/S

6

Dezv.personală

7

6

Ed.fizică

S/S

6

Chimie

7

6

Istoria

14

6
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VIIB

VIII

1

Biologia

9

1

Ed. fizică

S/S

1

Ed. tehnologică

Atelier

1

Dezv. personală

18

1

Geografia

7

2

Opț. (Robotica)

24

2

Informatica

24

2

Matematica

16

2

L. rusă

20

2

L. și lit.
română

18

3

Fizica

21

3

L. rusă

20

3

Matematica

16

3

Ed. plastică

23

3

Ed. fizică

S/S

4

Ed. civică

23

4

Chimia

7

4

Ed. muzicală

14

4

Fizica

21

4

Istoria

14

5

L. și lit. română

18

5

Istoria

14

5

L. engleză

17

5

L. și lit. română

18

5

Matematica

16

6

L. engleză

17

6

L. și lit. română

18

6

L. și lit. română

18

6

Biologie

9

6

Matematica

16

1

Istoria

14

1

Informatica

24

1

Ed.fizică

S/S

1

Fizica

21

1

L. engleză

17

2

Biologia

7

2

Fizica

21

2

Ed. muzicală

14

2

Geografia

7

2

Ed. fizică

S/S

3

L. și lit. română

18

3

Matematica

21

3

L. și lit. română

18

3

Biologia

7

3

Opț (Produse
chimice)

24

4

L. și lit. română

18

4

Matematica

21

4

L. și lit. română

18

4

L. și lit. română

18

4

L. rusă

20

5

L.rusă

20

5

Ed.civică

23

5

Ed. tehnologică

Atelier

5

Matematica

21

5

Istoria

14

6

Dezv.personală

20

6

L. engleză

17

6

Chimia

7

6

Matematica

21

6

Chimie

7

1

L. și lit. română

19

1

Dezv. personală

19

1

Ed.muzicală

14

1

Geografia

7

1

L. rusă

20

2

Matematica

9

2

Chimia

7

2

Ed. fizică

S/S

2

Matematica

9

2

L. și lit. română

19

3

Matematica

9

3

L. engleză

19

3

L. rusă

20

3

Matematica

9

3

L. engleză

19

4

Informatica

24

4

Istoria

14

4

Biologie

7

4

Chimia

7

4

Fizica

21

5

Ed. civică

23

5

Fizica

21

5

Ed. tehnologică

Atelier

5

Istoria

14

5

Opț (Produse chimice)

24

6

Biologia

7

6

L. și lit. română

19

6

L. și lit. română

19

6

L. și lit. română

19

6

Ed. fizică

S/S

1

Opț (Matem.aplic.)

16

1

Fizica

21

1

Chimia

7

1

L. și lit. română

9

1

Dezv. personală

9

2

L. rusă

20

2

Ed. fizică

S/S

2

Matematica

21

2

Fizica

21

2

Chimia

7

3

Ed. civică

23

3

Informatica

24

3

Matematica

21

3

L.rusă

20

3

L. și lit. română

9

4

L. engleză

17

4

Biologia

7

4

Ed. tehnologică

Atelier

4

Biologia

9

4

L. engleză

17

5

L. și lit. română

9

5

L. și lit. română

9

5

L. și lit. română

20

5

Geografia

7

5

Matematica

21

6

Istoria

14

6

6

Istoria

14

6

Ed. fizică

S/S

6

Matematica

21

1

L. rusă

20

1

L. engleză

17

1

Informatica

24

1

Istoria

14

1

Ed. fizică

S/S

2

Fizica

21

2

L. și lit. română

20

2

L. și lit. română

20

2

Ed. civică

23

2

Matematica

21

3

Ed. fizică

S/S

3

Biologia

9

3

Chimia

7

3

Fizica

21

3

Matematica

21

4

L. și lit. română

20

4

Dezv. personală

17

4

Ed. tehnologică

Atelier

4

L. rusă

20

4

Biologia

9

5

Chimia

7

5

Geografia

7

5

Matematica

21

5

L. și lit. română

20

5

L. engleză

17

6

Opț
(Matem.aplicativă)

16

6

Istoria

14

6

Matematica

21

6

6

L. și lit. română

20

A

VII
IB

IX
A

IX
B
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Graficul orelor extrașcolare (cercuri pe interese ) în Gimnaziul Gheorghe Rîșcanu, or. Rîșcani
pe anul de studii 2019 – 2020
Arte
Nr.
crt.
1.

Denumirea cercului

Numele, prenumele
profesorului

Cerc literar „Brăzdenii”

Frecăuțanu Diana
Eftodii-Vaserștein
Stela

3.

Cerc coral, gr. I
Cerc coral, gr. II
Cerc coral, gr. III
Cerc coral, gr. IV
Cerc coral
Ansamblu folcloric

4.

Ansamblu de fluieriști

2.

Bacuș Igor

Nr.
/ore
4

Nr./
elevi
15

Clasa

Ziua

Ora

VII-VIII

1410-1540

1
1
1
1
1
2

18
15
15
15
63
23

I-IV
V-VII
VII-VIII
VIII-IX
I-IX
IV-IX

12,5

23

I-IX

Luni
Joi
Marți
Luni
Miercuri
Joi
Joi
Joi
Vineri
Marți
Miercuri
Joi
Vineri

1325-1410
0745-0830
0745-0830
0745-0830
0745-0830
1415-0830
0745-0830
1230-1400
1410-1540
1230-1400
1325-1500
1500-1630
1230-1400

Sport
Nr.
crt.

Denumirea cercului

Numărul
cabinetului
Sala nr.18

Sala nr.14
Sala de mese

Sala nr.23

Numele, prenumele
profesorului

Nr.
/ore

Nr./
elevi

Clasa

Ziua

Ora

Numărul
cabinetului

4
4
4
4

28
25
16
27

I-IV
I-IV
V-IX
VI-IX

22
24

V-VI
VII-IX

1315-1430
1415-1545
1545-1715
1415-1545
1545-1715
1415-1545
1545-1715

Sala de mese

4
4

Luni, miercuri
Miercuri, vineri
Luni, miercuri
Luni,
vineri
Marți, joi
Marți, joi

1.
2.
3.
4.

Aerobică
Pioner-ball
Volei
Baschet

Moraru Maia
Lupăcescu Lilia
Sacaliuc Viorel

5.

Fotbal, gr.1
Fotbal, gr.2

Cuciuc Valeriu
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Sala de sport

3.ŞCOLARIZAREA.

3.1.Microraionul școlii
Microraionul arondat gimnaziului se consideră partea
teritoriului Rîșcani mărginită de strada Independenței
(numere pare) și traseul lateral al orașului de la nord-est.
3.2.Recensământul
În baza prevederilor din Codul Educației, colectivul
gimnaziului „Gheorghe Rîșcanu”,orașul Rîșcani își propune
pentru anul de studii 2019-2020 următoarele activități:
Nr.
ord
1.

2.

3.

4.

Obiective

Activitatăți

Evidența
copiilor de
vârstă școlară
obligatorie și
respectarea
continuității în
procesul
educativinstructiv
Evidența
copiilor de
vârstă școlară
care se vor
înscrie în clasa
I în anul de
studii 201202021

Recensământul periodic al
copiilor cu scopul de încadrare
în instituțiile respective
Colaborarea instituției cu
Centrul Familiei din oraș.

Valorificarea
fluctuației
efectivului de
copii de vârstă
școlară
obligatorie
Evidenţa
copiilor de
vârstă şcolară
obligatorie
plecaţi din
teritoriu.

Indicatori de evaluare
și monitorizare
Școlarizarea tuturor
elevilor de vârstă
școlară obligatorie din
microraionul arondat
instituției

Responsabil
Dugan L
Cadrele
didactice

Termen de
realizare
15.08.19
31.05.20

Recensământul copiilor de
vârstă școlară obligatorie cu
scopul de ai înscrie în clasa I în
baza metodologiei prevăzute.
Conlucrare strânsă cu
instituțiile preșcolare din
orășel.
Elaborarea listelor preventive
cu elevii respectivi
Verificarea periodică a listelor
de evidență a contigentului de
copii din microraion

Numărul concret de
elevi și clase
prevăzute pentru anul
viitor de studii .

Lupăcescu L
Gîncu L
Sacaliuc V

03.03.20
30.03.20

Informație corectă
despre schimbările ce
se produc pe parcursul
anului de studii

Dugan L

03.09.19
31.05.20

Coordonarea listelor elevilor
plecați din microraionul
instituției cu APL.
Solicitarea confirmărilor de
plecare a elevilor de vârstă
școlară obligatorie
Conlucrarea cu Organul de
Tutelă și Curatelă existent.

Informație concretă
despre adresa și locul
de trai a copilului
plecat

Dugan L

03.09.19
31.05.20

~ 17 ~

3.3.Realizarea fondului de școlarizare:
Realizarea fondului de școlarizare este un obiectiv premordial al administrației gimnaziului.În acest
sens propunem următoarele activități realizate de cadrele didactice din instituție
Nr.ord
Obiective
Activități
Indicatori de evaluare Responsabili Termen de
și monitorizare
realizare
1.
Evidența copiilor Recensământul în
Colaborarea cu
Frecăuțanu D
01.08.19
de vârstă școlară microraionul arondat comunitatea
Dugan L
05.09.19
obligatorie
gimnaziului
respectivă.Conlucrarea Cadrele
cu părinții elevilor cu
didactice
CES și nu numai cu
referire la
înmatricularea lor în
instituție
2.
Școlarizarea
Vizite în
Evidența la timp a
Frecăuțanu D 03.09.19
tuturor copiilor
teritoriu.Verificarea copiilor neșcolarizați. Dugan L
30.09.19
de vârstă școlară listelor existente cu
Cadrele
obligatorie
listele Centrul
didactice
Familei din teritoriu
3.
Realizarea
Colaborarea cu toate Evidența copiilor de
Dugan L
01.09.19
deplină a
instituțiile
vârstă școlară
10.09.19
fondului de
preuniversitare de
obligatorie
școlarizare
învățământ din
Liste cu evidența
teritoriu
natalității din
microraionul arondat
gimnaziului
4.
Excluderea
Monitorizarea
Prezentarea informație Batîr El
Pe
absenteismului și fregvenței elevilor și zilnic cu privire la
Diriginții
parcursul
preântâminarea
colaborarea cu
lipsele elevilor
anului
abandonului
familia elevilor
școlar
școlar(plan de
acțiuni pentru
prevenirea și
combaterea
abandonului
școlar și
absentismului în
învățământul
general)
5.
Evidența
Verificarea
Evidența permanentă a Iabanji O
Pe
statistică a
registrului alfabetic
elevilor înmatriculați
Diriginții
parcursul
contigentului de a fluctuației
și a celor care au
anului
elevi
efectivului de copii. absolvit.Verificarea și
școlar
completarea listelor
respective
6.
Evidența
Colaborare cu
Confirmări a faptului
Dugan L
01.07.20
continuității
absolvenții și
de continuare a
Diriginții
01.08.20
instruirii elevilor diriginții
studiilor sau de
absolvenților
acestora,famila.
încadrare în câmpul
muncii
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3.4.Plan de acțiuni pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului în
învățământul general:
Nr.ord

Obiective

Activități

1.

Stabilirea cadrului
instuțional și legal
în prevenirea
abandonului școlar
și absenteismului

Revizuirea
Instrucțiuniii cu
privire la evidența
copiilor și
adolescenților cu
vârste între 5 și 16
ani în scopul
perfecționării
procedurii de
elaborare a listelor
copiilor
Elaborarea unei
Instrucțiuni de
intervenție în cazul
copiilor
neșcolarizați,a
copiilor în situație de
risc de abandon
școlar,a copiilor de
absenteism cronic
Contactarea familiei
în situația când
copilul a absentat
fără motiv rezonabil
mai mult decât o zi
sau dacă copilul
absenteiază mai mult
de trei ore pe
săptămână

2.

Asigurarea
intervențiilor
complexe pentru
combaterea
cazurilor de
abandon și
absenteism la nivel
de instituție

Elaborarea și
implimentarea în
comun cu alte
servicii a planului de
acțiuni pentru
întoarcerea copilului
în școală(plan
individual)

Indicatori de
evaluare și
monitorizare
Informarea și
documentarea
cu
modificările
existente

Responsabili

Termen de
realizare

Administrația
gimnaziului

Septembrie
2019

Instrucțiune
elaborată

Administrația
școlii

Septembrie2019

Motive
Diriginții
identificate
privind
nefrecventarea
instituției de
învățământ

Plan
individual
elaborat
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Dirigintele

Pe tot parcursul
anului

Imediat

3.5.Perfectarea și întreținerea documentației:
Nr.ord

Activități

Obiective

1.

Perfectarea
documentației

Studierea individuală

2.

Completarea
dosarelor
personale ale
elevilor
Completarea
sistematică,corectă
lizibilă a
cataloagelor
școlare
Trecerea în revistă
a tuturor
schimbărilor
parvenite în
documentația
elevilor

Monitoring

3.

4.

3.6.

Consfătuire

Înregistrări în cărțile
de fluctuație a
efectivului de elevi

Indicatori de evaluare și
monitorizare
Documentație perfectată
în conformitate
prevederilor oficale
Dosare ale elvilor
perfectate corect în
conformitate cu
prevederile legale
Cadre didactice
informate cu
instrucțiunile privind
completarea registrelor

Responsabili

Evidența elevilor veniți
și plecați

Frecăuțanu L
Dugan L

Termen de
realizare
August 2019

Iabanji O
Dugan L
Diriginții

Septembrie
2019

Administrația
gimnaziului
Cadrele
didactice

Pe parcursul
anului școlar

Iabanji O
Administrația
gimnaziului
Diriginții

Pe parcursul
anului școlar

Planul de lucru cu elevii aflați sub tutelă:

Lista elevilor sub tutelă:
Nr. d/r

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NNP elevului

Ceban Erica
Ceban Igor
Ghimbra Maria
Guilă Maria
Zanoșii Jorj
Malai Dumitrița
Miron Vlada
Boico Vasile
Gribincea Ion

Clasa

1-B
1-B
1-B
1-C
3-C
5-B
8-A
9-A
9-B

Data
nașterii
16.05.2012
30.03.2013
04.12.2012
10.07.2012
24.09.2010
08.11.2008
30.04.2006
23.07.2004
25.02.2004

Adresa, telefon

Unității 47
M.Sadoveanu 29
Alexandru cel Bun 14
Etrenității 69
Independenței 35/16
G. Muzicescu 13/29
Eternității 69, 2-41-44
Eternității 69, 2-41-44
Eternității 69, 2-41-44
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NP tutelarului

Mandalac Svetlana
Onea Svetlana
Chitic Oxana
Șușchevici Aliona
Bucătaru Veaceslav
Malai Liubovi
Șușchevici Aliona, APP
Șușchevici Aliona, APP
Șușchevici Aliona, APP

Activităţile

Obiective

 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de
protecţie specială a copilului lipsit
temporar sau definitiv de ocrotirea
părinţilor săi;

1.

 prevenirea abuzului, neglijării,
exploatării copilului şi a violenţei în
familie;
 prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale ;
 asigurarea bunăstării vieţii copilului şi
protecţiei acestuia într-un mediu
familial sănătos şi funcţional;
 îmbunătăţirea situaţiei populaţiei de
etnie romă ;
 implementarea standardelor minime
obligatorii pentru serviciile sociale ;

2.

 dezvoltarea parteneriatului publicprivat.

3.

Informarea
tutorilor legali
asupra procedurii
legale de
organizare
instituțională și
de intervenție a
lucrătorilor
instituției de
învățământ în
cazurile de abuz,
neglijare,
exploatare, trafic
al copilului

Indici de evaluare și
monitorizare

Evaluarea listelor de
elevi. Colectarea
sistematică de date

Responsabili

Administrația
gimnaziului

Termen de
realizare

Septembrie

Diriginții
Furnizarea informației
organelor de asistență
socială

Cadre didactice

Covorbiri cu
persoanele implicate

Implicarea
sistematică a
tutorilor legali în
campaniile d
eprevenire a
comportamentelo
r dăunătoare
sănătății (cum ar
fi campaniile
antitabac,
antodrog,
antialcool etc.)
Colaborare
cu reprezentanţii
autoritaţilor
locale din
teritoriu în
vederea
monitorizării
situaţiei sociofamiliale a
copiilor aflați
sub tutelă;
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Administrația
gimnaziului

După
necesitate

Diriginții

Cadre didactice

Permanent

4.

3.1.
Nr.

Informarea
copiilor despre
dreptul la
asistență și
protecție socială
a copiilor orfani
și cei aflați sub
tutelă/curatelă,
adică
indemnizații de
care trebuie să
beneficieze elevii
orfani și cei aflați
sub tutelă;

Obiective

Organizarea
alimentaţiei
elevilor

2.

3.

4.

4.

După
necesitate

Diriginții

Cadre didactice

Organizarea alimentării elevilor.
Activităţi.

crt.
1.

Administrația
gimnaziului

Crearea condiţiilor
optime de desfăşura-re
a alimentaţiei elevilor.

Indicatori de evaluare şi
monitorizare

Responsabili

Termene de
realizare

Lucrări de reparație
cosmetică în cantină și sala
de mese .

Frecăuțanu D.

15.0820.09.19

Dugan L.
Pascal A., asistenta
medicală

Igienizarea
spaţiilor
alimentare.

Desfăşurarea măsurilor
de dezinfectare și
deratizare a încăperii.

Văruitul spaţiilor de
colectare şi păstrare a
produselor agricole,de
colectare a deşeurilor,etc.

Asistenta medicală

Asigurarea cu
utilajul necesar .

Completarea veselei
deteriorate

Achiziţii din contul
bugetului şi sponsori-

Frecăuțanu D.

cu necesarul deplin.

zări din partea părinţilor.

Colectarea produselor

Organizarea corectă şi
diversă a alimentaţiei elevilor
claselor primare.

Asigurarea
ospătăriei
gimnaziului cu
produse
alimentare
necesare.

agricole de sezon.

Alcătuirea meniurilor
sănătoase pentru
asigurarea alimentaiei
corecte a elevilor
claselor primare.

Enache V..

Enache V.

12.0803.09.19

Asistenta medicală
Frecăuțanu D.
Enache V.

Pascal A.
Enache V
Gutu O..
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Permanent.

15.0826.08.19

Septembrie
2019.

3.8. Transportarea elevilor
în anul de învăţământ 2019 - 2020 la data de 02 septembrie 2019
Instituţia
unde se
transportă

Nr.
d/r

Gimnaziul
„Gheorghe
Rîșcanu”,
or. Rîșcani

Din ei

Dis
t.
(k
m)

Total
elevi

I - IV

V - IX

s. Moșeni

15

28

14

14

s.Știubeieni

9

2

2

s. Vasileuți

7

13

7

6

02.09.2018

s. Ramazani

12

4

2

2

02.09.2018

s. Balanul
Nou

6

5

5

Localităţile
de unde se
transportă

XXII

Data
organizării
transportului

Tipul
transportului,
nr. de locuri

Cine
plăteşte
transportul

Autobus, 31
locuri

DÎTS
Rîșcani

02.09.2018
02.09.2018

02.09.2018

3.8. Instruirea elevilor la domiciliu
În anul de studiu 2019-2020 nu sunt elevi cu instruire la domiciliu.
3.9. Lucrul comun al școlii și grădiniței.
Nr.ord
1

Obiective
Corelarea unei
instruiri continue
grădinița -școală

Activități

Indicatori de evaluare și
monitorizare
Vizite din partea
educatorilor în treapta
primară(clasa I)
Vizite din partea
învățătorilor claselor
primare a instituției
preșcolare
Organizarea activităților
extracurriculare cu
tematica dată

Activități de
colaborare

Desfășurarea
activității „Ziua
ușilor deschise”în
instituție
2.

Respectarea și
disimenarea
prevederilor din
Metodologia de
înscriere a copiilor
în clasa I

Afișarea orarului de
înscriere a copiilor
din clasa I
Prezentarea listei
cu documentele
necesare pentru
înscriere

Înscrierea elevilor în clasa
I în conformitate cu
prevederile din
Metodologia de înscriere
a copiilor în clasa I

Organizarea
ședințelor cu
părinții
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Responsabili
Dugan L
Învățătorii
claselor I,IV

Termen de
realizare
Septembrie
2019
Mai
2020

Dugan L
Șeful comisiei
metodice
Învățământ
primar
Dugan L
Diriginții
claselor IV

Aprilie
2020

AprilieIulie
2020

Note

4. PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE A CURRICULUMULUI NAȚ IONAL.

Nr.
ord.
1.

2.

Obiective
Asigurarea
implementării
legislaţiei în
vigoare /
curriculumului
național

Asigurarea
calităţii
managementului
curricular

Activități
Aplicarea
Planului-cadru
normativ şi a
curriculumului
specific tuturor
disciplinelor
şcolare, a.s. 20192020
Asigurarea
didactică şi
participarea la
programele de
perfecţionare şi
formare continuă
a cadrelor
didactice

Caracterul
planificat al
implementării
curriculum-ului
naționl la nivel de
raion

Monitorizarea
procesului de
dezvoltare
continuă a
competenţelor noi
a cadrelor
didactice

Indicatori de
performanţă
Respectarea şi aplicarea
legislației şi a
metodologiilor in
vigoare
Rapoarte şi note
informative
Dezvoltare
profesională a cadrelor
didactice prin:
informare continuă,
oferirea de motivaţii,
stimularea creativă şi
incitarea dorinţei de
perfecţionare

Planuri de activitate
privind implementarea
curriculumului național

Se monitorizează
procesul de dezvoltare
continuă a
competenţelor cadrelor
didactice
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Responsabili

Termen de
realizare
Pe parcurs

Dugan L
CM
Șefii
Comisiilor
metodice
Pe parcurs

Dugan L
CM
Șefii
Comisiilor
metodice
Dugan L
CM
Șefii
Comisiilor
metodice

Pe parcurs

Pe parcurs
Dugan L
CM
Șefii
Comisiilor
metodice

3.

4.

5.

Eficientizarea
procesului de
invăţare şi
transformarea
acestuia intr-un
proces activ, prin
incurajarea
implicării active a
elevilor în propria
formare

Îndrumarea şi
stimularea
permanentă a
cadrelor didactice
pentru a
implementa şi
dezvolta
curricula.
Propagarea
experienţei
inovatoare în
contextual
implementării
curriculei.

Organizarea de
seminare , consilii
metodice

Monitorizarea
calităţii
implementării
curriculumului
național

Coordonarea şi
monitorizarea
ofertei
educaţionale
opţionale

Analiza şi
monitorizarea ,
Evaluări periodice

Dugan L
CM
Șefii
Comisiilor
metodice

Monitorizarea
procesului
educaţional şi
asigurarea unor
strategii
de şi
educaţional
predare-învăţareevaluare adecvate
elevilor cu
CES
invăţare
Elaborarea de
curriculă pentru
elevii cu CES şi a
unor
programe
curriculă
adapta
speciale de
întegrare
în
CES şi a unor
mediul şcolar şi
social.
mediul şcolar şi

Accesul la educaţie a
copiilor cu cerinţe
speciale

Dugan L
CMI
CDS

Adaptarea
strategiilor
didactice pentru a
corespunde
stilurilor
individuale de
şi
desfăş invăţare ale
elevilor cu CES

şcolar

Dugan L
CM
Șefii
Comisiilor
metodice

Pe parcurs

Pe parcurs
Traininguri , seminare
şi şedinţe organizate cu
scopul diseminării
bunelor practici în
aplicarea
curriculumului national.

Dugan L
CM
Șefii
Comisiilor
metodice
Pe parcurs
Accesul la
educaţie a
copiilor cu
cerinţe
speciale
Permanent
Exigenţă şi
Augustseptembrie

Exigenţă şi nivel înalt
de promovabilitate
pentru fiecare nivel
Dugan L
CMI
CDS

Specialiştii

6.1.organizarea şi
desfăşurarea

Numărul de
participă şi
numărul de
obţinute de
către elevi
Activităţi

7.Susţ

capabile să
potenţ

desfăşurării

manţă
şcolar
ă

–grilă pentru
desfăşurarea
şcolare
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Specialiştii la

lungă durată
şi curente

6.

Organizarea şi
desfăşurarea
olimpiadelor
şcolare

Organizarea şi
desfăşurarea
olimpiadelor la
discipline ;
Asigurarea bazei
materiale
necesare
desfăşurării
olimpiadelor;

Numărul de concursuri
la care participă şi
numărul de premii
obţinute de către elevi
Activităţi extradidactice
eficiente, capabile să
motiveze copilul pentru
participare în cercuri pe
interese
Planurile de lungă
durată şi curente
Implicarea elevilor în
activitatea
extradidactică

Dugan L
CM
Șefii
catedrelor

Decembrie
Februarie

Elaborarea unor
seturi de teste –
grilă pentru
desfăşurarea
olimpiadelor
școlare
7.

Nr.
ord.
1.

Susţinerea
tinerilor cu
potenţial în
performanţă
şcolară

Obiective
Asigurarea
implementării
legislaţiei în
vigoare /
curriculumului
modernizat

Selectarea
elevilor capabili
de performanţă
Stimularea şi
punerea în
valoare a elevilor
şi tinerilor
capabili de
performanţe.

Activități
Aplicarea Planuluicadru normativ şi a
curriculumului
specific tuturor
disciplinelor
şcolare, a.s. 20182019
Asigurarea
didactică şi
participarea la
programele de
perfecţionare şi
formare continuă a
cadrelor didactice

Planurile de lungă Administrația
durată şi curente
gimnaziului
Implicarea elevilor în
activitatea
extradidactică

Pe parcurs

Indicatori de
performanţă
Respectarea şi aplicarea
legislației şi a
metodologiilor in vigoare
Rapoarte şi note
informative

Termen de
realizare
Pe parcurs

Dezvoltare profesională
a cadrelor didactice prin:
informare continuă,
oferirea de motivaţii,
stimularea creativă şi
incitarea dorinţei de
perfecţionare
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Responsabili
Dugan L
CM
Șefii
Comisiilor
metodice

Pe parcurs

Dugan L
CM

Șefii
Comisiilor
metodice
2.

3.

4.

Asigurarea calităţii
managementului
curricular

Caracterul
planificat al
implementării
curriculum-ului
modernizat la nivel
de raion

Planuri de activitate
privind implementarea
curriculei modernizate

Monitorizarea
procesului de
dezvoltare continuă
a competenţelor noi
a cadrelor didactice

Se monitorizează procesul
de dezvoltare continuă a
competenţelor cadrelor
didactice

Eficientizarea
procesului de
invăţare şi
transformarea
acestuia intr-un
proces activ, prin
incurajarea
implicării active a
elevilor în propria
formare

Îndrumarea şi
stimularea
permanentă a
cadrelor didactice
pentru a
implementa şi
dezvolta curricula
modernizată
Propagarea
experienţei
inovatoare în
contextual
implementării
curriculei
modernizate

Organizarea de seminare
, consilii metodice

Monitorizarea
calităţii
implementării
curriculumului
modernizat

Coordonarea şi
monitorizarea
ofertei educaţionale
opţionale

Analiza şi monitorizarea ,
Evaluări periodice

Traininguri , seminare şi
şedinţe organizate cu
scopul diseminării
bunelor practici în
aplicarea curriculumului
modernizat.

Dugan L
CM
Șefii
Comisiilor
metodice

Pe parcurs

Pe parcurs
Dugan L
CM
Șefii
Comisiilor
metodice

Dugan L
CM
Șefii
Comisiilor
metodice

Pe parcurs
.
Pe parcurs

Dugan L
CM
Șefii
Comisiilor
metodice

Dugan L
CM
Șefii
Comisiilor
metodice

Pe parcurs

Accesul la
educaţie a
copiilor cu
nţe

educaţional şi
şi
desfăş

invăţare

şcolar

curriculă adaptat
CES şi a unor
mediul şcolar şi

Exigenţă şi

~ 27 ~
Numărul de
care participă

5.

6.

Adaptarea
strategiilor
didactice pentru a
corespunde
stilurilor
individuale de
invăţare ale
elevilor cu CES

Organizarea şi
desfăşurarea
olimpiadelor
şcolare

Monitorizarea
procesului
educaţional şi
asigurarea unor
strategii de predareinvăţare-evaluare
adecvate elevilor cu
CES
Elaborarea de
curriculă adaptat
pentru elevii cu
CES şi a unor
programe speciale
de întegrare în
mediul şcolar şi
social.

Accesul la educaţie a
copiilor cu cerinţe
speciale

Organizarea şi
desfăşurarea
olimpiadelor la
discipline ;
Asigurarea bazei
materiale necesare
desfăşurării
olimpiadelor;

Numărul de concursuri la
care participă şi numărul
de premii obţinute de
către elevi
Activităţi extradidactice
eficiente, capabile să
motiveze copilul pentru
participare în cercuri pe
interese
Planurile de lungă durată
şi curente
Implicarea elevilor în
activitatea extradidactică

Dugan L
CMI
CDS

Permanent

Augustseptembrie

Exigenţă şi nivel înalt de
promovabilitate pentru
fiecare nivel
Dugan L
CMI
CDS

Dugan L
CM
Șefii
catedrelor

Decembrie
Februarie

Elaborarea unor
seturi de teste –
grilă pentru
desfăşurarea
olimpiadelor
școlare
7.

Susţinerea tinerilor
cu potenţial în
performanţă şcolară

Selectarea elevilor
capabili de
performanţă
Stimularea şi
punerea în valoare
a elevilor şi
tinerilor
capabili de
performanţe.

Planurile de lungă durată Administrația
şi curente
gimnaziului
Implicarea elevilor în
activitatea extradidactică
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Pe parcurs

5. LUCRUL CU CADRE DIDACTICE ŞI PERSONALUL AUXILIAR.
5.1. Activitatea organizaţional –pedagogică.
Colectivul didactic al şcolii proiectează activitatea pe
următoarele direcţii strategice:
1. Ridicarea nivelului profesional al cadrelor
didactice ;
2. Adoptarea strategiilor de personalizare a
procesului instructiv-educativ;
3. Creşterea responsabilităţii şi răspunderii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, colegi,
comunitate
5.1.1. Repartizarea atribuţiilor.
a) FRECĂUȚANU DIANA –director al gimnaziului, are următoarele atribuţii:
 coordonează planul de activitate al instituţiei pentru anul de învăţământ;
 este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizată de instituţia de învăţământ;
 emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivele politicii educaţionale şi de
dezvoltare instituţională;
 numeşte învăţătorii/diriginţii la clase cu respectarea principiului continuităţii şi al performanţei;
 în temeiul propunerilor primite ,numeşte şefi catedrelor metodice şi solicită avizul Consiliului
Profesoral cu privire la planurile de activitate ale acestora;
 stabileşte atribuţiile directorilor adjuncţi,ai şefilor catedrelor ,precum şi responsabilităţile membrilor
consiliului de administraţie;
 angajează şi demisionează din funcţie cadrele didactice şi personalul auxiliar;
 conduce şedinţele Consiliului profesoral,volantele;
 vizează fişele posturilor pentru personalul şcolii,conform legii şi contractului colectiv de muncă;
 asigură ,prin şefii comisiilor metodice ,aplicarea planului de învăţământ,a currulum-urilor şcolare şi
metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare în general şi în special la disciplinele: limba și
literatura română , limba și literatura rusă, fizica, matematica, chimia, biologia, geografia, informatica,
educaţia fizică, educaţia tehnologică, limba franceză/engleză, biblioteca şcolii.
 controlează calitatea procesului instructiv-educativ.In cursul unui an şcolar,directorul efectuiază
săptămânal 3-4 asistenţe la orele de curs,astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată
pe semestru.
 monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic ,didactic-auxiliar;
 întocmeşte darea de seamă cu privire la activitatea şcolii;
 întocmeşte lista de tarificaţie a personalului instituţiei;
 răspunde de realizarea ,utilizarea ,păstrarea,completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive a
instituţiei de învăţământ ,răspunde de activitatea cantinei;
 răspunde de respectarea condiţiilor şi exigenţelor privind normele de igienă şcolară,de protecţie a
muncii ,de protecţie civilă şi de paza contra incendiilor în instituţia de învăţământ;
 apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice;
 monitorizează activitatea de atestare a cadrelor didactice;
 monitorizează ședințele generale cu părinţii.








b) DUGAN LUDMILA -directorul adjunct , poartă responsabilitate de:
organizarea optimă a procesului educaţional;
întocmeşte orarul şcolii;
ajută la repartizarea sarcinilor personalului de predare;
verifică, prin asistenţe la ore, prin verificarea proiectelor didactice modul de pregătire al cadrelor
didactice pentru lecţie, calitatea procesului instructiv-educativ cu elevii;
dirijează activitatea metodică de evaluare a performanţelor elevilor;
asigură aplicarea planului de învăţământ şi a curriculumurilor şcolare;
controlează ritmicitatea parcurgerii materiei la disciplinele de învăţământ;
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elaborează graficul probelor de certificare pentru candidaţii ca extern, a examenelor de susţinere a
diferenţelor de program, a examenelor de absolvire, a examenelor de promovare, de corigenţă şi
amânate, a concursurilor şcolare;
efectuează activităţi de control şi evaluare a cadrelor de predare;
coordonează activitatea catedrelor metodice;
coordonează şi îndrumează activitatea de perfecţionare şi pregătire a personalului de predare,
valorificând la nivelul şcolii forme şi activităţi de perfecţionare;
evidenţa rezultatelor de excepţie ale personalului didactic pentru înaintarea lor la atestarea şi
conferirea categoriilor didactice;
duce evidenţa copiilor ce urmează a fi şcolarizaţi:
organizează desfăşurarea recensământului din teritoriul arondat instituţiei;
monitorizează studierea şi propagarea experienţei avansate de muncă;
controlul rezultativităţii procesului instructiv-educativ ,îndeplinirea programelor de învăţământ la
disciplinele de studiu:istoria, orele opţionale,educaţia plastică,educaţia muzicală,educaţia moralspirituală, educaţia civică ,desfăşurarea eficientă a orelor de meditaţie în treapta primară de şcolaritate.
organizarea activităţilor metodice cu personalul didactic de predare;
răspunde de activitatea educativă şcolară din instituţie şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către
director pe perioade determinate ,precum şi pe cele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul
intern al şcolii şi preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.










































c) BATÎR ELENA –director adjunct pentru educație ,poartă responsabilitate de:
organizarea muncii educative în şcoală;
monitorizează activitatea diriginţilor de clasă;
organizează activităţile extraşcolare şi extracurriculare(concursuri,serate,matinee,traininguri etc.);
verificarea frecvenţei elevilor (de două ori pe săptămână) ;
controlul îndeplinirii programei de învăţământ la educaţia civică;
organizarea serviciului în şcoală;
organizarea şi pregătirea elevilor pentru festivalul şcolar;
organizarea şi desfăşurarea careurilor de organizare a săptămânii de lucru;
cercetarea situaţiei materiale a elevilor din familiile defavorizate pentru acordarea ajutorului material;
repartizarea sectoarelor din jurul şcolii după clase şi menţinerea lor în ordine pe parcursul anului
şcolar;
participarea la acţiunile de curăţenie şi salubrizare pe teritoriul instituției;
monitorizarea activităţii cercurilor şcolare;
colaborarea cu familiile incomplete privitor la educaţia copiilor;
editarea ziarului şcolii din viaţa şi activitatea elevilor;
organizarea și desfășurarea activității Consiliului Elevilor din gimnaziu ;
implicarea și implementarea proiectelor extrabugetare pentru tineri;
monitorizarea paginii web a gimnaziului (www.gimnaziulriscani.md ) ;
d) BARANEȚCHI GABRIEL -psiholog şcolar, poartă responsabilitate de:
desfăşurarea studiului psihologo-pedagogic al elevilor,determinarea cauzelor rămânerii în urmă la
învăţătură ,constatarea neajunsurilor în educaţie,recomandând căile de lichidare;
acordarea ajutorului diriginţilor de clasă în rezolvarea situaţiilor de conflict dintre elevi-elevi,elevprofesor,elev-părinte;
documentarea elevilor cu patologii;
organizarea diagnosticării psihologice a elevilor predispuşi la repetenţie şi infracţiuni;
studierea noilor elevi înmatriculaţi în instituţie;
ajutorul şcolarizării elevilor claselor I-a;
efectuarea testărilor psihologice a elevilor la debutul treptei gimnaziale;
păstrarea în taină a rezultatelor testărilor şi a dosarelor elevilor;
contribuţia la corectarea psihologică a elevilor;
punerea la dispoziţia diriginţilor a tabelului analitic al indicilor fiecărui elev şi al clasei în general;
ordonarea şi prezentarea materialelor elevilor şcolii necesare pentru comisia medico-psihologică;
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acordarea ajutorului la pregătirea şi desfăşurarea seminarelor metodico-psihologice în instituţia de
învăţământ;
prezentarea dărilor de seamă cu privire la activitatea psihologică în şcoală;
e) DANU ANA -logoped scolar, poartă responsabilitate de:
preîntâmpină diversele tulburări ale limbajului oral şi scris;
contribuie la lichidarea nereuşitei şcolare la limbă maternă;
ajută la şcolarizarea elevilor claselor I-a;
examinează,depistează,efectuiază diagnosticarea corectă(din timpul preşcolarităţii) a tulburărilor de
limbaj;
completează grupele de logopaţi în concordanţă cu rezultatele diagnosticării;
informează Consiliulu profesoral despre sarcinile ,conţinutul şi rezultatele tratamentului logopedic;
colaborează cu corpul didactic al şcolii în vederea aflării şi utilizării metodelor şi procedeelor care
contribuie la îmbunătăţirea reuşitei şcolare;
propagă cunoştinţele logopedice în rândurile pedagogilor,părinţilor ,populaţiei şcolare;
organizează lucrul cu copiii ce necesită exerciţii de corecţie în vorbire ;
oformează şi amenajează cabinetul de lucru;
prezintă dări de seamă cu privire la activitatea logopedică în instituţia de învăţământ.

f) BORŞ NATALIA-şefă a bibliotecii,poartă responsabilitate de:
funcţionarea bibliotecii este asigurată de personalul de specialitate;
pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar şcolar sunt necesare studii universitare sau studii. speciale de
scurtă durată;
funcţia de bibliotecar şcolar poate fi exercitată şi de absolvenţii instituţiilor pedagogice , care se
recalifică în domeniul biblioteconomiei;
numirea,transferul şi eliberarea din funcţie a bibliotecarului şcolar se face cu avizul conducerii de
specialitate a Direcţiei de învăţământ;
bibliotecarul îşi desfăşoară activitatea în baza programelor anuale şi a proiectelor specifice , aprobate
de către administraţia de învăţământ;
încălcarea legislaţiei cu privire patrimoniul bibliotecii trage după sine răspundere
disciplinară,materială,civilă, administrativă,penală,şi se sancţionează în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
bibliotecarul elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare proprie,conform programului de
funcţionare stabilit de administraţia instituţiei de învăţământ;
bibliotecarul asigură şi facilitează accesul utilizatorilor la la colecţiile şi serviciile oferite ; întocmeşte
cataloage , bibliografii,lucrări şi alte instrumente de informare ,
sprijinul curriculum-ului modernizat, efectuiază servicii de împrumut şi consultare a fondului
bibliotecii;
bibliotecarul organizează ,în colaborare cu cadrele didactice , acţiuni de promovare a lecturii şi
actualizare a evenimentelor culturale, literare şi istorice din patrimoniul cultural şi universal;
este de competenţa bibliotecarului şcolar de a iniţia şi participa la implimentarea proiectelor şi
programelor de asigurare informaţională a procesului de instruire;
întreţine colaborare atât cu alte biblioteci din reţea, cât şi cu cele publice;
ahiziţionează,organizează, prelucrează şi asigură accesul la colecţiile de cărţi ;periodice şi alte
materiale purtătoare de informaţii , adecvată susţinerii procesului de instruire;



g) PASCAL ALA -lucrător medical al şcolii poartă responsabilitate de:
lucrătorul medical este dator anual să examineze elevii în colaborare cu CMF Rîșcani;



medicul,în scopul depistării diferitelor patologii , să acorde asistenţă medicală elevilor;
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să îndeplinească toate însărcinările medicului , inclusiv completarea cartelelor medicale
(anamneza,date despre imunizarea elevilor, maladiile elevilor suportate, antropometria, determinarea
acuităţii vizuale, colectarea bioprobelor).



în comun cu medicul, să informeze profesorii despre rezultatele examenului medical al elevilor ,
îndeplinind foaia sănătăţii în registrele fiecărei clase.
să controleze starea îndeplinirii cerinţelor igienice , conform regulilor şi normelor sanitare(regimul
zilei,condiţiile de instruire,starea sanitară,aşezarea corectă în bănci,etc).
să cotroleze respectarea cerinţelor sanitare în ospătării, a tehnologiei preparării
bucatelor,
termenilor şi condiţiilor de păstrare a materiei prime şi bucatelor, regimul de
prelucrare a veselei şi
inventarului, să participe la rebutarea bucatelor, să examineze personalul pentru depistarea bolilor
purulente şi a infecţiilor intestinale cu completarea registrului „sănătăţii”, să controleze dacă personalul
a fost supus examenelor medicale profilactice, să controleze utilizarea sării iodate, o dată în lună să
calculeze valoarea energetică a bucatelor şi cantitatea de trofine în ele etc.
să controleze condiţiile de realizare a educaţiei fizice,să participe lunar la lecţiile de
ed.fizică cu
aprecierea cotei motorii , să controleze repartizarea elevilor conformgrupelor medicale.
să consulte pedagogii în problema aşezării corecte a elevilor în bănci şi să controleze respectarea
acestor cerinţe.
să efectuieze examinarea profilactică a elevilor după vacanţe şi în timpul anului şcolar, conform
ordinelor M.S. Va participa la organizarea examenului medical complex al elevilor.
să efectueze vaccinarea elevilor conform calendarului de vaccinări la supravegherea medicului , după o
instruire adăugătoare cu evaluarea cunoştinţelor de către o comisie specială) şi controlul reacţiilor
postvaccinale cu informarea ulterioară a părinţilor despre vaccinele efectuate.
să depisteze activ bolnavii cu boli infecţioase şi parazitare.Să efectuieze supravegherea medicală
dinamică după contactaţi. Să informeze centrul de medicină preventivă , instituţia medicală şi
directorul şcoliidespre fiecare caz de maladie infecţioasă înregistrat în şcoală.
să controleze condiţiile de instruire şi odihnă ale elevilor în grupele cu zi prelungită.
să controleze condiţiile de instruire ale elevilor prin muncă. Să participe la efectuarea examenului
medical al elevilor din tabere,cu perfectarea şi completarea formularelor medicale.
să alcătuiască lista elevilor , salariaţilor şi să participe la prelevarea analizelor pentru efectuarea
investigaţiilor la helmenți.Să trateze bolnavii conform prescrierilor medicului.
să organizeze, controleze şi să ţină evidenţa examinării medicale profilactice a personalului şcolii.
să se ocupe cu educaţia pentru sănătate a elevilor, părinţilor şi personalului şcolii, să organizeze posturi
sanitare (în comun cu profesorii).
să ţină evidenţa bazei materiale a cabinetului medical şi să contribuie la dotarea lui cu utilaj,
medicamente.
să perfecteze anual , împreună cu medicul, către 10.01 , informaţia despre starea sănătăţii elevilor.





























h) ENACHE VERONICA - director adjunct pentru gospodărie al gimnaziului poartă
responsabilitate de:
asigurarea claselor ,cabinetelor cu utilajul necesar;
păstrarea în ordine a bunurilor materiale de care dispune şcoala;
crearea condiţiilor normale de lucru pentru întregul personal al instituţiei de învăţământ;
respectarea regimului sanitaro-igienic în şcoală,asigurarea cu
detergenţi,inventarul necesar pentru
personalul auxiliar;
organizarea deserviciului în şcoală din partea personalului tehnic şi paznicii de noapte;
asigurarea şcolii cu materialele necesare :birotică, de construcţii, produse alimentare, colectarea
produselor agricole;
reparaţia şi pregătirea şcolii pentru noul an şcolar ,pentru sezonul rece al anului;
prezentarea dărilor de seamă pe materiale şi consumul de apă, de energie electrică, căldura consumată;
menţinerea în ordine a teritoriului şcolii şi a teritoriului aferent instituţiei şcolare;
instructajul tehnicii securităţii personalului ethnic.
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5.1.2. Perfecționarea calificării cadrelor didactice prin intermediul cursurilor de reciclare.
Obiective

Activități

Planificarea
procesului de
formare
profesională iniţială
şi continuă a
personalului
didactic

Dezvoltarea
competenţelor
ştiinţifice,
psihopedagogice,
metodice ale
cadrelor didactice
şi manageriale,
îndrumare şi
control la nivelul
standardelor de
eficienţă a învăţării;

2.

Pregătirea
profesională a
cadrelor didactice,
asigurarea
condiţiilor pentru
evoluţia în carieră
şi dezvoltarea
profesională

3.

Organizarea
procesului de
formare
profesională a
cadrelor didactice
şi managerial
relevante
necesităţilor
individuale şi
rigorilor
curriculumului
național

Nr.
ord.
1.

Indicatori de
performanţă
Se monitorizează
asigurarea didacticometodică a instituţie şi se
acordă cadrelor didactice
asistenţă metodică

Responsabili
Dugan L

Termen de
realizare
septembrienoiembrie
2019

Pregătirea
profesională a
cadrelor didactice,
asigurarea
condiţiilor pentru
evoluţia în carieră
şi dezvoltarea
profesională

Identificarea nevoilor de
formare profesională
continuă;

Dugan L

Permenent

Valorificarea
experienţei
avansate;
Organizarea Şcolii
tânărului specialist;
Organizarea
seminarelor de
maxim interes
pentru cadrele
didactice din
instituție;

Se întreprind acţiuni de
identificare a necesităţilor
de formare profesională
continuă privind
implementarea curriculei
modernizate

Dugan L
Șefii
Comisiilor
metodice

Pe parcurs

5.1.3.Planul de formare profesională a CD pentru anul de studii 2019-2020
Nr.ord
1.

Numele,prenumele cadrului didactic
Salagor Loreta

Disciplina
Învățământ primar

2.

Mamolea Larisa

Învățământ primar

3.

Jumiga Ludmila

Fizica

4.

Eftodii- Vaserștein Stela

Educația muzicală
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Perioada formării
Noiembrie-decembrie
2019
Noiembrie-decembrie
2019
Noiembrie-decembrie
2019
Februarie –Martie 2020

5.1.4.Atestarea cadrelor didactice.
Nr.
ord.
1.

Obiective

Activități

Informarea cadrelor
didactice referitor
la prevederile
regulamentului de
atestare

1.Informaţii despre
activitatea, totalurile
atestării cadrelor
didactice în anul
precedent de studiu
şi sarcinile atestării
cadrelor didactice
pentru noul an de
studiu;
2. Studierea
Regulamentului
despre atestarea
cadrelor didactice;
3. Determinarea
formelor şi
termenilor de
asistenţă a comisiilor
la profesorii supuşi
atestării.
1.Asistenţa la lecţii şi
la măsurile
extracurriculare
promovate, analiza
lor;
2.Studierea activităţii
metodice a
profesorilor.
1.Studiul activităţii
profesorilor în
privinţa completării
propriului Portofoliu
cu materiale
didactice suport.
2.Elaborarea
Raportului de
Aotoevaluare
3.Pregătirea
Portofoliului
profesorilor supuşi
atestării pentru a fi
prezentat la Consiliul
Profesoral
Totalurile atestării
cadrelor didactice
(prima etapă –
comisia de atestare
din teritoriu
Totalurile atestării
cadrelor didactice
(etapa a II- a –
comisia raională sau
republicană).

2.

Evaluarea orelor
demonstrative
prezentate de cadre
didactice

3.

Elaborarea
raportului de
autoevaluare și
completarea
portofoliului de
atestare

4.

Aprobarea
rapoartelor de
autoevaluare

5.

Susținerea publică
a rapoartelor de
autoevaluare

Indicatori de
performanţă
Regulament studiat
Liste perfectate
Comisia de atestare
aprobată
Oferta pentru atestare

Responsabili
Dugan L

Termen de
realizare
Septembrie

Ore demonstrative
Activități
extracurriculare

Comisia de
atestare

Octombrie
Noiembrie

Porofoliu de atestare
Raportul de
autoevaluare

Cadrele
didactice

Decembrie
Ianuarie

Rapoarte de
autoevaluare aprobate

Cadrele
didactice

Februarie

Susținerea rapoartelor
de autoevaluare sau a
interviului de
performanță

Cadrele
didactice

Mai
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5.1.5.Planul de atestare a CD pentru anul de studii 2019-2020.
Nr.ord
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele,prenumele cadrului didactic
Mamolea Larisa (Confirmarea GD II)
Borș Natalia (Conferirea GD I)
Matei Doina (Conferirea GD II)
Benea Ion (Conferirea GD II)
Danu Ana (Conferirea GD II)
Calistru Victoria (Conferirea GD I)

Disciplina
Învățământ primar
Învățământ primar
Învățământ primar
Istoria românilor și universală
Logoped
Chimia

Perioada atestării

2019-2020

5.2. Activitatea metodică

5.2.1. Seminare, conferințe:
Conferințe
1. Tematica conferinței: „Pedagogul – agent al schimbării”

Activitatăți

Nr.
ord

Obiective

1.

Dezvoltarea
durabilă, prin
resurse materiale,
umane și
financiare ale
școlii;

Atelier de dezbateri în
instituția de învățămînt

Asigurarea
calității
incluziunii
școlare a copiilor,
elevilor cu
dizabilități;
Continuitate în
implementarea
evaluării
criteriale prin
descriptori:
avantaje și
provocări
Eficientizarea
managementului
temelor pentru
acasă - o
prioritate pentru
instituția de
invățământ
Formarea
profesională de
calitate - o
premisă a
evoluției în
educație

Atelier de dezbateri în
instituția de învățămînt

2.

3.

4.

5.

Conferința pedagogică în
instituția de învățămînt

Conferința pedagogică în
instituția de învățămînt
Atelier de dezbateri în
instituția de învățămînt
Conferința pedagogică în
instituția de învățămînt
Atelier de dezbateri în
instituția de învățămînt
Conferința pedagogică în
instituția de învățămînt
Atelier de dezbateri în
instituția de învățămînt
Conferința pedagogică în
instituția de învățămînt

Indicatori de evaluare
și monitorizare

Responsabil

Probleme abordate
Soluţii identificate
Bune practici/experiență
de împărtăşit

Administrația
Șefiii Comisiilor
metodice

August

Probleme abordate
Soluţii identificate
Bune practici/experiență
de împărtăşit

Administrația
Șefiii Comisiilor
metodice

August

Probleme abordate
Soluţii identificate
Bune practici/experiență
de împărtăşit

Administrația
Șefiii Comisiilor
metodice

August

Probleme abordate
Soluţii identificate
Bune practici/experiență
de împărtăşit

Administrația
Șefiii Comisiilor
metodice

August

Probleme abordate
Soluţii identificate
Bune practici/experiență
de împărtăşit

Administrația
Șefiii Comisiilor
metodice

August
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Termen de
realizare

Seminare psihometodologice
Nr.
Obiective
ord
1. Familiarizarea
cadrelor
didactice
referitor la
importanța
parteneriatului
școală- familie

Activitatăți

Seminar psihometodologic cu
tema ”Parteneriatul școalăfamilie:calitate și fiabilitate”
(Didactica Pro nr.5-6, 2009)

Indicatori de evaluare
și monitorizare
Strategii de dezvoltare a
parteneriatului școalăfamilie

Responsabil

Termen de
realizare
Noiembrie

Informații utile
Proces -verbal

Familizarea
cadrelor
didactice cu
tehnici de lucru
a Smart
Boardului
2. Informarea
cadrelor
didactice
referitor la
strategiile
didactice de
individualizare a
procesului
educațional

Seminar psihometodologic
„Utilizarea TIC (Smart Board) în
procesul de predare –învățareevaluare”

3. Familiarizarea
cadrelor
didactice cu
importanța
feedback-ului în
formarea
abilităților de
autoevaluare la
elevi

Seminar metodologic:
„Importanța feedback-ului în
formarea abilităților de
autoevaluare la elevi”

Seminar
psihometodologic:„Strategii
didactice de individualizare a
procesului educațional ”

Noiembrie

Strategii didactice de
individualizare

Ianuarie

Proces –verbal
Informații

Strategii de feedback

Februarie

Proces –verbal
Informații

5.2.2. Întrunirile metodice
Disciplina

Aspectele

Evaluarea- instrument de
asigurare a succesului elevului
la Limba și literatura română.

Instituţia

Gim. Gh.Rîșcanu

Perioada

17.03.2020

L. română

Biologia
Chimia

Centrarea instruirii pe cel ce
învață prin intermediul
tehnologiilor moderne de
predare-învățare-evaluare

Gim. Gh.Rîșcanu
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Noiembrie
2019

Responsabil

Indicatori

Ore publice:
Roșu A.,
Doroghean D.;
activitate
extracurriculară:
Batîr E

Atelier de
lucru
organizat
Proces
verbal
Anexe

Lecţii
demonstrative Calistru Victoria,
Pr. de chimie -

Atelier de
lucru
organizat
Proces

Raifura Svetlana,
Pr. de biologie
Crețu Diana –
gimn.
”Gh.Rîșcanu”,
Rîșcani

verbal
Anexe

L.străină

Implementarea evaluarii
criteriale prin descriptori în
cadrul orei de limba engleză

Liceul Teoretic
”Dimitrie
Cantemir”,Rîșcani

Octombrienoiembrie
2019

Logoped

Specificul activităților logopedice
în intervenția perturbărilor
elementelor de bază ale
grafismului la elevii cu
dizabilitate de văz.

Gim.”Gh.Rîșcanu”

Decembrie
2019

Danu A

Seminar
realizat
Proces
verbal
Anexe

CDS

1. Proiectarea, planificarea și
organizarea procesului
educațional din perspectiva EI
în noul an școlar.

Gim.”Gh.Rîșcanu”,

17.09.2019

Scacun D

Seminar
realizat
Proces
verbal
Anexe

Batîr El

Seminar
realizat
Proces
verbal
Anexe

Directori
adjuncţi
pentru
educaţie

Master class „Factori de
Gim.”Gh.Rîșcanu”,
influență în proiectarea carierei
profesionale și dezvoltarea
spiritului antreprenorial”
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Aprilie
2020

Seminar
organizat şi
desfăşurat;
Procesverbal
elaborate.

5.2.3. Activitatea Comisiilor metodice.
COMISIA METODICĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Nr.
crt.
1.

2.

Obiective
‒ analiza
proiectelor de
lungă durată
elaborate la
fiecare
disciplină;
‒ analiza
proiectelor de
scurtă durată
elaborate la
fiecare
disciplină;
‒ studierea
standartelor
specifice
disciplinelor;
‒analiza
graficului de
desfăşurare a
activităților din
cadrul cmisiei
metodice.
‒ Participarea
profesorilor și
elevilor la
desfăşurarea
orei/activității
din domeniul
limbii engleze.

Activități
Şedinţa nr. 1
Ordinea de zi:
1. Participarea la întrunirile
metodice raionale pe discipline.
2. Analiza reperelor
metodologice.
3. Studierea planului de
activitate a comisiei metodice pe
anii 2019-2020.

Indicatori de evaluare și monitorizare de
performanță

Surse de informare
Proiectele de lungă
durată pe disciplini.
Proiectele de scurtă
durată pe disciplini.
Curriculumul la
disciplinele de
specialitate.
Ghidul profesorului.

4.Analiza algoritmului,
corectitudinii elaborarii
proiectelor de lunga/scurta
durata pe discipline.

Responsabili

Curriculum-ul disciplinar este utilizat corect.
Este identificat un model optim de proiectare
didactică de lungă durată.
Există o corelare logică între toate
componenetele proiectului de lungă durată.

Frecăuțanu D.

Proiectul didactic al orei este elaborat în
corespundere cu cerințele contemporane(
respectarea principiilor educației centrate pe
elev; axarea pe formarea de competențe;
cunoașterea materiei de studiu, a elevilor, a
specificului comunității).
Sînt proiectte activități de învățare relevante
pentru contextul real din viața cotidiană.
Strategiile didactice selectate sînt relevante.

Creţu D.

Batîr E.
Roșu A.

Termen de
realizare

Septembrie
2019

Doroghean D.
Bujac A.
Carabulea S..

2.Studierea competentelor
specifice disciplinelor.

Şedinta nr.2
Ordinea de zi:
1. Oră demonstrative la limba
engleză. În clasa a IIa Acu
subiectul ,,My Familyʺ

Literatură de
specialitate.
Curriculumul la
disciplinele de
specialitate.
Tehnologii
informaţionale.

Strategii de evaluare sînt corelate cu cele
propuse de curricula modernizată, în
deendență de ritmurile de învățare și de
pparticularitățile de vîrstănale elevilor.
Sînt identificate și valorificate stilurile de
învățare ale elevilor.
Sînt identificate și valorificate tipurile de
inteligență ale elevilor.
Instumentele de evaluare sînt selectate în
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Bujac Aliona,
învățătoare
clasele primare,
prof. limba
engleză

Octombrie
2019

3.

4.

5.

6.

‒ Implicarea
activă a elevilor
în desfăşurarea
activității din
domeniul
cultural.
-pregatirea
materialelor
necesare
pentru
desfasurarea
concursurilo
r scolare,
olimpiadelor
pe discipline

Participarea
elevilor la
desfăşurarea
activității din
domeniul
literaturii
engleze
Organizarea
mediului
educațional
stimulativ, în
baza principiilor
educației
centrate pe elev.

Şedinta nr.3
Ordinea de zi:
1. Festivalul cântecelor în
diferite limbi.

Literatură de specialitate.
Tehnologii
informaţionale.

Şedinta nr.4
Ordinea de zi:

Literatură de specialitate.
Curriculumul la
disciplinele de
specialitate.
Tehnologii
informaţionale.
Materiale necesare
pentru desfasurarea
concursurilor scolare,
olimpiadelor pe
discipline.
Materiale necesare
pentru desfășurarea
activității.
Tehnologii
informaţionale

1. Pregatirea elevilor pentru
participare la olimpiade
scolare pe discipline in
cadrul gimnaziului,
raionului.
2. Analiza rezultatelor activităţii
metodice desfăşurate în cadrul
catedrei;
Şedinta nr.5
Ordinea de zi:
1. Recital de poezii în
limba engleză.

Şedinta nr.6
Ordinea de zi:
1. Oră demonstrativă la
limba și literatura
română.

Literatură de specialitate.
Curriculumul la
disciplinele de
specialitate.
Tehnologii
informaţionale

raport cu obiectivele evaluării, din
perspectiva nevoilor reale de formare a
elevului.
Sînt utilizate instrumente de evaluare axate
preponderent pe evaluarea procesului
educațional.
Capacitățile sînt exersate pentru atingerea
unor parametri de funcționalitate adecvați.

Cunoștințele dobîndite prin studiu individual
sînt integrate în sistemul de cunoștințe
existent.
Activități axate pe: acumularea informației,
ideilor prin discuție și lectură.

Activități axate pe: acumularea informației,
ideilor prin discuție și lectură.

Strategii de evaluare sînt corelate cu cele
propuse de curricula modernizată, în
deendență de ritmurile de învățare și de
pparticularitățile de vîrstănale elevilor.
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Carabulea S.,
prof. l. rusă
Creţu D.
Batîr E.
Frecăuțanu D.
Batîr E.
Roșu A.
Doroghean D.
Creţu D.
Bujac A.
Carabulea S..

Noiembrie
2019

Decembrie
2019

Ianuarie
2020
Batîr E.
Creţu D.
Bujac A.

Doroghean D..,
prof. l. și lit.
română

Februarie
2020

7.

8.

9.

.Participarea
activă a elevilor la
desfăşurarea
activității din
domeniul lit.
române. și
limbilor străine
Participarea
activă a elevilor la
desfăşurarea
activității din
domeniul cultural
a lit. române.
Prezentarea
rezultatelor
obținute.Schimbul
de experiență în
domeniu de
activitate.

Şedinta nr.7
Ordinea de zi:
1. Decada limbilor străine.
Expoziții de desene,
fotografii, colaje.
2. Piesă de teatru ,,Ziua
internațională a teatrului,,
Şedinta nr.8
Ordinea de zi:
Concurs de poezii.

Şedinta nr.9 De totalizare
Ordinea de zi:
1. Prezentarea rezultatelor si
analiza activității comisiei
metodice Limbă și Comunicare.
2. Funcționalitatea proiectării de
lungă durată.
3. Cercetarea materialelor
necesare pentru elaborarea
Planului de activitate a comisiei
metodice din anul de studii 20202021.

Literatură de
specialitate.
Curriculumul la
disciplinele de
specialitate.
Tehnologii
informaţionale

Activități axate pe: acumularea informației,
ideilor prin discuție și lectură, expoziții,
concurs.

Materiale necesare
pentru desfasurarea
concursurilor şi a
expoziţiei.

Activități axate pe: acumularea informației,
ideilor prin discuție și lectură.

Elaborarea rezulatelor
si analiza activitatii
catedreiEducaţie,
Socioumanistică,
Tehnologii, Arte şi
Sport.Cercetarea
materialelor necesare
pentru elaborarea
Planului de activitate a
catedrei in anul de
studii 2020-2021..

Cunoștințele dobîndite prin studiu
individual sînt integrate în sistemul de
cunoștințe existent.
Capacitățile sînt exersate pentru atingerea
unor parametri de funcționalitate adecvați.
Capacitățile/competențele
formate/dezvoltate se regăsesc într-un stil
de muncă îmbunătățit.
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Batîr E.
Crețu D.
Bujac A.

Martie 2020

Roșu Aliona,
prof. l. și lit.
română
Frecăuțanu D.,
prof. l. și lit.
română
Frecăuțanu D.
Batîr E.
Roșu A.
Doroghean D.
Creţu D.
Bujac A.
Carabulea S

Aprilie 2020

Mai 2020

COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

Tema de activitate a comisiei:
„Tratarea diferenţiată și individualizată a elevilor –
actualitatea învăţământului modern”
Direcţiile principale ale activităţii comisiei metodice pentru anul de studii 2019-2020 sunt:
- Eficientizarea procesului educațional prin utilizarea strategiilor didactice moderne, pentru formarea şi
dezvoltarea competenţelor şcolare curriculare;
-Perfecţionarea măiestriei profesionale a tuturor membrilor catedrei, prin cursuri, stagii, ateliere,
training-uri etc.), precum și autodezvoltarea cadrului didactic prin studierea literaturii de specialitate;
-Implicarea elevilor în diverse activități, prin intermediul participării la diverse concursuri în primul rând la
olimpiadele școlare;
-Preocuparea permanentă pentru îmbunătăţirea relaţiilor profesor-elev;
-Respectarea demnităţii umane a elevului, cunoaşterea particularităţilor psihopedagogice ale elevului.
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Motto: “A ne construi pe noi înşine poate fi un scop major al învăţării, însă a ne
construi pe noi înşine pentru a deveni surse ale învăţării altora este cel mai înalt scop al învăţării.
Cunoştinţele noastre sunt cu atât mai valoroase cu cât contribuie mai consistent la progresul celor din jurul nostru”
Simona Bernat

Membrii comisiei metodice Matematică și științe:
Disciplina predată

1.

Numele,prenumele cadrului
didactic
Calistru Victoria

chimia

Grad
didactic
II

2.

Jumiga Liudmila

fizica

II

3.

Raifura Svetlana

biologia, științe

II

4.

Cucuruzneac Iulia

matematica

I

5.

Demian Ana

matematica

II

6.

Corneev Valeria

informatica

Nr/r

Tema de cercetare
a cadrului didactic
Proiectul-metodă eficientă de predare-învățareevaluare.
Metodologia formării competenței de protecție
a mediului ambiant în cadrul orelor de fizică
Sporirea eficienței învățării biologiei prin
formarea motivației.
Predarea-învățarea interactivă, centrată pe elev
în cadrul orelor de matematică.
Predarea-învățarea interactivă, centrată pe elev
în cadrul orelor de matematică.
Analiza instrumentelor Web 2 interactive la
orele de informatică.

Șeful comisiei – Calistru Victoria
Secretar – Corneev Valeria
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Nr./r
1.

Lunile
anului
Septembrie
2019

Obiectivele

Activități

Responsabili

Indicatori de performanță

Asigurarea calităţii
procesului educaţional în
raport cu prevederile
curriculei modernizate.

Şedinţa metodică nr. 1
Ordinea de zi:
1.Analiza şi aprobarea planului de activitate a
comisiei metodice pentru anul de studii 20192020.
2.Organizarea procesului educațional în anul
de studii 2019-2020 la chimie, biologie,
fizică, matematică și informatică(Reperele
metodologice).
3.Analiza proiectelor de lungă durată la
disciplinele de studiu.
4.Analiza curriculumului și proiectelor de
lungă durată la disciplinele opţionale.
Ședință metodică nr.2
Ordinea de zi:
1.Masă rotunda:Managementul temelor de
acasă. Revenire la hot.CM.din 22.11.2018
2.Săptămâna fizicii în școală.

Toți membrii
comisiei
metodice

Organizarea procesului educațional
în baza standardelor de eficiență a
învățării.
Selectarea surselor de specialitate
relevante.

Organizarea procesului
educaţional la disciplinile de
studiu în baza curriculumului
modernizat și curriculumui
national 2019

2.

Octombrie
2019

3.

Noiembrie
2019

4.

Decembrie
2019

Respectarea prevederilor
Instrucțiunii
Managementului temelor de
acasă.

Diversificarea strategiilor
didactice în scopul
diferențierii, individualizării
procesului educațional și
formării de competenţe.
Pregătirea materialelor
necesare pentru desfășurarea
olimpiadelor pe discipline.

Şedinţa metodică nr. 3
Ordinea de zi:
1.Oră publică la chimie și biologie
desfășurată în cadrul întrunirii metodice
rationale a profesorilor de chimie și biologie .
2.Aprobarea testelor pentru olimpiadele
școlare în cadrul gimnaziului.
3.Săptămâna matematicii și informaticii în
școală.

Promovarea , dezvoltarea și
stimularea interesului sporit al
elevilor în raport de anumite
discipline şi domenii ale
cunoaşterii.

Şedinţa metodică nr. 4
Ordinea de zi:
1. Cu privire la rezultatele olimpiadelor
școlare, etapa locală..
2.Cu privire la elaborarea ofertei de
participare la olimpiadele școlare, etapa
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Proiectele didactice de lungă durată
și la zi sunt elaborate în
corespundere cu cerințele curriculare
Este asigurată colaborarea și
deschiderea pentru comunicarea
didactică și schimb de experiență
Jumiga
Liudmila

Calistru V.
Raifura S.
Demian A.
Cucuruzneac
I.

membrii
comisiei
metodice

Instrucțiunea respectată.
Proiectele de zi.

Schimbul de experiență de aplicare
a strategiilor moderne la ore, care
îmbunăţăţesc calitatea procesului
educațional asigurând implicarea
activă a elevilor în activități.
Elaborarea testelor pentru
desfășurarea olimpiadelor școlare.

Oferta pentru participare la
olimpiada raională.

Note

raională.
Participarea la olimpiadele raionale pe
discipline, verificarea testelor.

Toți membrii
comisiei

Participarea la concursurile raionale
pe discipline de studiu.

Promovarea interesului
pentru învățare. Stimularea şi
punerea în valoare a elevilor
capabili de performanţe.

Ședința metodică nr.5
1.Masa rotunda:Diferențierea sarcinilor de
învățare în procesul educației centrate pe elev
la orele de matematică.
2.Săptămâna chimiei în școală.

Demian A.
Calistru V.
Membrii
comisiei
metodice

Sunt determinate strategii eficiente
în realizarea
competențelor curriculare.
Schimb de experienţă în organizarea
şi realizarea procesului educational.

Promovarea principiilor
intra- și interdisciplinare în
procesul activității didactice.
Stimularea şi punerea în
valoare a elevilor capabili de
performanţe.

Decada matematicii în școală.
Concursul Kangurou.
Elaborarea, realizarea probelor de evaluare
finală pe discipline.

Cucuruzneac
I.
Demian A.
membrii
comisiei
metodice
Raifura S.

Sporirea motivației și interesului
pentru învățare.

5.

Ianuarie
2020

Eficientizarea procesului de
învăţare şi transformarea
acestuia într-un proces activ,
prin
încurajarea implicării active a
elevilor în propria formare.

6.

Februariemartie
2020

7.

Aprilie
2020

9.

Mai
2020

Evaluarea realizării
obiectivelor propuse.

Săptămâna biologiei în școală

Elaborarea raportului activității
Catedrei Matematică și științe.

Şedinţa metodică nr. 6
Ordinea de zi:
1.Analiza lucrului instructiv-educativ realizat
în anul de studii 2019-2020.

Calistru V.

2.Totalurile lucrului comisiei metodice.
3. Opinii şi sugestii pentru proiectarea
activităţii comisiei metodice pentru anul de
studii 2020-2021.
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membrii
comisiei
metodice

COMISIA METODICĂ EDUCAȚIE SOCIOUMANISTICĂ, TEHNOLOGII, ARTE ȘI SPORT
Planul de activitatea Comisiei metodice “Educaţie, Socioumanistică, Tehnologii, Arte şi Sport.”
Gimnaziul “Gheorghe Rîşcanu”
Anul de studii 2019-2020
Obiective
Activitatea
Surse de informare
Responsabil
Eşalonare
în timp

Nr.
crt.
‒ analiza proiectelor de lungă
1.

durată elaborate la fiecare
disciplină;
‒ analiza proiectelor de scurtă
durată elaborate la fiecare
disciplină;
‒studierea reperelor
metodologice disciplinelor;
‒analiza graficului de
desfăşurare a competiţiilor
sportive.

2.

‒pregătirea materialelor

necesare pentru desfăşurarea
concertului;
‒pregatirea materialelor
didactice necesare pentru
desfăşurarea activităţii

Şedinţa nr.1
Proiectele de lungă durată
Ordinea de zi: 1.Implementarea curricula
pe disciplini.
disciplinare dezvoltate în învățământul
Repere metodologice pe
gimnazial clasele V-IX
disciplini.
2.Analiza algoritmului, corectitudinii
Curriculumul la
elaborarii proiectelor de lunga/scurtă durată
disciplinele de
pe discipline.
specialitate.
3.Studierea reperelor metodologice la
Cunoştinţele dobândite
disciplini, regulamentul de evaluarea și
prin studiu individual.
notarea rezultatelor învățării elevilor.
Ghidul profesorului.
3.Elaborarea Planului de activitate a Comisiei Manualele de discipline
Metodice
Literatură de specialitate
Şedinţa nr. 2
.Regulamentul de evaluare
Ordinea de zi:
și notare a rezultatelor
1. Masă rotundă : .Implementarea curricula
învățării elevilor.
disciplinare dezvoltate în învățământul
Scenariul concertului.
gimnazial clasele V-IX
2.Activitatea extracurriculară “ De ziua ta, iubite
dascăl
3. Competiţie sportivă,,Crosul de toamnă”

Eftodi S..
Sacaliuc V.
Benea I.
Calistru V.
Danu A.
Jumiga L.
Raifura S
Corneev V

Septembrie 2019

Eftodi S..
Sacaliuc V.
Benea I.
Calistru V.
Danu A.
Jumiga L.
Raifura S
Corneev V

Octombrie 2019

Eftodii S

Noiembrie 2019

4.Pregătirea materialelor necesare pentru
Spartachiada raională „Cupa Guvernului”, fotbal.

3.

Realizarea secvenţelor

Şedinta nr.3

Literatură de specialitate.

~ 45 ~

educaţionale axate pe
Individualizare diferenţiere
-aplicarea strategiilor
educaţionale centrate pe elev,
Strategiilor de motivare
pentru învăţare.
-valorificarea principiului
interdisciplinarităţii.

4.

-pregatirea materialelor
necesare pentru desfășurarea
concursurilor școlare,
olimpiadelor pe discipline.

5.

Participarea profesorilor la
desfășurarea concursurilor
raionale pe discipline.

Ordinea de zi:
1. Prezentarea orelor demonstrative.
Oră publică :
a) la istorie
2. Masă rotundă ”Managementul temei de
acasă la aria curriculară arte, tehnologii și
arte”
3. Expoziţie de desene și creații artistice
,,Toamna de aur”
4. Amenajarea sălii festive de către
elevii .
Şedinta nr.4
Ordinea de zi:
1. Elaborarea, cercetarea, analiza testelor
materialelor necesare pentru olimpiade.
2. Pregatirea elevilor pentru participare la
olimpiade școlare pe discipline în cadrul
gimnaziului, raionului.
3.Verificarea rezultatelor partipării elevilor la
olimpiade școlare în cadrul instituției .
Desemnarea premianților
4.Pregătrea pentru participarea la festivalul de
Datini şi obiceiuri ,,Colinda 2019”
5. Activitatea extraccuriculară “Revelion
2019

Curriculumul la
disciplinele de
specialitate.
Tehnologii informaţionale

Şedinta nr.5
Ordinea de zi:
1. Intrunirea metodică raională.
Participarea profesorilor la desfășurarea
concursurilor raionale pe discipline.
2. Participarea elevilor și cadrelor didactice la
organizarea, desfășurarea, verificarea
lucrărilor elevilor participanți la olimpidele

Materiale necesare pentru
desfășurarea concursurilor
școlare, olimpiadelor pe
discipline.
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Sacaliuc V.
Danu A

.
Materiale necesare pentru
desfășurarea
concursurilor școlare,
olimpiadelor pe discipline.

Eftodi S..
Sacaliuc V.
Benea I.
Calistru V.
Danu A.
Jumiga L.
Raifura S
Corneev V

Decembrie 2019

Ianuarie 2020
Eftodi S.
Sacaliuc V.
Calistru V.
Benea I.
Danu A.

raionale pe discipline.
3. Participarea la competiţia raională
,,Şah,dame şi tenis de masă”

6.

-Promovarea principiilor
intra ș interdisciplinare în
procesul activității didactice

7.

Analiza Proiectul managerial
al activității dirigintelui

8

Orgaizarea schimbului de
experienţă.
Propagarea tinerilor talente
în domeniul cîntecului coral

9.

Aranjamentul sălilor de clasa.
Pregătirea materialelor
didactice ,harților, planșelor,
tabelelor, fișelor individuale
etc.

Şedinta nr.6
Ordinea de zi:
1 Training : EVALUARE CRITERIALĂ
PRIN DESCRIPTORI la disciplinele educație
muzicală, educație plastică, educație
tehnologică și educație fizică, în clasa a V-IX.
Metodologie de implementare
2. Competiţie în cadrul spartachiadei
raionale ,,Baschet”
Şedinta nr.7
Ordinea de zi
1. Prezentarea orelor demonstrative.
Oră publică : a) la educația fizică
2.Expoziţie dedicată sărbătorii de 8 Martie
,,Cu drag pentru cineva drag”
3.Sparatachiada raională,,Volei”
Şedinta nr.8
Ordinea de zi:
1.Pregatirea materialelor și elevilor
necesare pentru desfășurarea concursurilor
școlare raionale cântecului pascal .
3. Expoziţia desenelor pascale.
4.Spartachia raională,,Orientarea sportivă”
Şedinta nr.9
Ordinea de zi:
1.Pregatirea materialelor și elevilor
necesare pentru desfășurarea concursurilor
școlare raionale cântecului coral ,cântecului
folcloric
2. Elaborarea rezulatelor si analiza activității
comisiei metodice Educaţie, Socioumanistică,
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Literatură de specialitate.
Curriculumul la
disciplinele de
specialitate.

Eftodi S..
Sacaliuc V.
Benea I.
Calistru V.
Danu A.
Raifura S
Corneev V

Februarie 2020

Caietul dirigintelui,
Curriculum la Dirigenţie,
literatura de specialitate

Danu A
Sacaliuc V
.

Martie 2020

Materiale necesare pentru
desfășurarea
concursurilor şi a
expoziţia.

Eftodi S.
Sacaliuc V.
Danu A

Aprilie 2020

Elaborarea rezulatelor si
Analiza activitatii catedrei
Educaţie,Socioumanistică,
Tehnologii, Arte şi Sport.
Cercetarea materialelor
necesare pentru
elaborarea Planului de

Eftodi S..
Sacaliuc V.
Benea I.
Calistru V.
Danu A.
Raifura S
Corneev V

Mai 2020

Tehnologii, Arte şi Sport.
3. Cercetarea materialelor necesare pentru
elaborarea Planului de activitate a catedrei în
anul de studii 2019-2020
4. Spartachiada raională la “Atletism” și
“Fotbal”

activitate a catedrei in
anul de studii 2019-2020

Data 06.09.19

Șef Comisiei metodice

Eftodii-Vaserștein Stela

Tema de activitate a comisiei:
„.IMPLEMENTAREA CURRICULA DISCIPLINARE DEZVOLTATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL ÎN CLASELE V-IX”

Direcţiile principale ale activităţii catedrei pentru anul de studii 2019-2020 sunt:
Eficientizarea procesului educaţional, întru formarea şi dezvoltarea competenţelor şcolare curriculare;
Perfecţionarea măiestriei profesionale a tuturor membrilor catedrei, pentru eficientizarea procesului;
Implicarea elevilor în diverse activități, prin intermediul participării la diverse concursuri în primul rând la olimpiadele școlare;
Preocuparea permanentă pentru îmbunătăţirea relaţiilor profesor-elev;
Respectarea demnităţii umane a elevului, cunoaşterea particularităţilor psihopedagogice ale elevului.
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Motto: “Personalitatea nu se formează prin spuse și auzite, ci prin muncă și activitate”
Membrii comisiei metodice Educația socioumanistică, Tehnologii, Arte și Sport

Nr/r
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numele,prenumele cadrului
didactic
Calistru Victoria
Eftodi Stela
Sacaliuc Viorel
Jumiga Ludmila
Benea Ion
Danu Ana
Raifura Svetlana
Corneev Valeria

Disciplina predată
Geografia
Ed. muzicală
Ed. fizică
Ed. tehnologică
Ed.tehnolog/ istoria
Ed. plastică
Ed.civică
Ed.pentru societate

Grad
didactic
I
II
II
II
II
-

Șeful catedrei – Eftodii-Vaserștein Stela
Secretar – Danu Ana
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A.Einstein

COMISIA METODICĂ ÎNVĂȚĂMÂT PRIMAR

Anul de studii 2019-2020
Nr

Indicatori de
evaluare,
performanta

Obiectivele
1.
Implementarea curricula
disciplinară în
învățământul primar:
 clasa I – Curriculumul
pentru învățământul
primar (2018);

-

-

2.

Dezvoltarea
competențelor de calcul,
valorizând atenția și
interesul pentru calcul
corect, rational, fluent;

standarde de calitate a
performanțelor în
învățământul general;
Repere metodologice;
portofoliul personal al
cadrului didactic ;
dosarul catedrei;
fişele de asistenţă sau alte
documente de
monitorizare şi control
întocmite de conducerea
şcolii ;
registrul de procese
verbale încheiate la
şedinţele Comisiei
metodice;

Tipul
Activită
ţii
Şedinţă
organizatorică

Sedința catedrei
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Întruniri metodice
Subiectul

Respon
sabilități

Eşa
lonarea
în timp

a.Repere metodologice;
Sefa catedrei,
b.Proiectarea pedagogică de învățătorii cl.
lungă durată din perspectivă primare
curriculară.
c.Perfectarea
documentaţiei
şcolare.

septembrie
2019

Apobarea proiectării de lungă
durată;
Apobarea curriculumului și
proiectării de lungă durată
pentru elevii ci CES ;

Septembrie
2019

Training: Valențe formative ale
dictărilor matematice în clasele
primare ;
*Sugestii,propuneri , întrebări;
*evaluarea trainingului;

Sefa catedrei
Învățători:Cărău
ș Ana, înv.
gr.did. II, cl a
III-a A
Moraru Maia
înv. cl. a IV-a A

Octombrie
2019

3.

4.

5.

Îmbunătățirea strategiilor
didactice în scopul
asigurării unei lecții
moderne, centrată pe
profunzime și calitate,
corelată cu
particularitățile
individuale ale copiilor;

Sprijinul metodologic în
utilzarea tehnologiilor
moderne în cadrul
lecțiilor de educație
fizică ;

Diversificarea
activităților de învățare;

Şedinţă metodică
Atelier de creaţie.

Şedinţa catedrei

a. Valențe formative ale
dictărilor matematice în clasele
primare ;
b.Prezentarea orelor
demonstrative în cadrul
atelierului de creaţie;
d.Debrifarea orelor asistate;

Sefa catedrei,
învăţători:
Matei Doina, cl. Noiembrie
a II-a C;
2019
Borș Natalia,
înv. gr.did. II
cl.a IV-a A;
Lungu Lidia,
înv. gr.did. II,
cl. a III–a B

Masă rotundă:Tehnologii
moderne în cadrul lecțiilor de
educație fizică în clasele
primare.

Învățătorii cl.
primare:
Sărăteanu
Svetlana,
înv.gr.did II,
cl. a III–a C;
Dugan Ludmila
înv. gr. did I,
cl. a II–a A;
Bujac Aliona
înv.gr.did II,
cl. a II–a A;

Decada claselor
primare
Concurs de poezie ,,Mihai
Eminescu –rege al poeziei”
Starturi vesele,, Într-un corp
sănătos o minte sănătoasă”
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decembrie
2019

Învăţătorii
claselor primare
Ianuarie 2020

6.

Stimularea interesului
sporit al elevilor în raport
de anumite discipline şi
domenii ale cunoaşterii;

Concurs muzical ,,Se caută o
stea”
Olimpiadă școlară



Olimpiada la matematică si
limba şi literatura românăcl.II-IV

Sefa catedrei,
Învățătorii
claselor primare
Februarie
2020
(săptămâna
II-a)

Dezvoltarea abilităţilor
de mobilizare a voinţei,
facultăţilor intelectuale şi
a spiritului competitiv;

7.

8.

Diseminarea
experiențelor pedagogice
eficiente ale cadrelor
didactice cu experiență
didactică și care
avansează în grad
didactic;
Diseminarea
experiențelor pedagogice
eficiente ale cadrelor
didactice cu experiență
didactică și care
avansează în grad
didactic;

Sedința catedrei
Dezvoltarea interesului și
preferințelor pentru lectură în
cadrul disciplinei,, Limba și
literatura română”
Atelier de creație
a. Dezvoltarea interesului și
preferințelor pentru lectură în
cadrul disciplinei,, Limba și
literatura română”

9.
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Învățători:
Lupăcescu L.
înv.gr. did, I;
cl. a IV-a A
Gîncu L.
înv.gr. did.II;
cl. a IV-a B
Sacaliuc V; cl. a
IV-a C;

Invatatori:
Morau Maia
înv.gr. did.II;

Martie
2020

a

Valorificarea experienţei
pozitive a cadrelor
didactice;
Continuă perfecţionare a
cadrelor didactice;

b.Prezentarea orelor
demonstrative în cadrul
atelierului de creaţie.
d.Debrifarea orelor asistate.

Şedinţă de
totalizare

Raport de activitate a catedrei.
Opinii şi sugestii pentru
proiectarea activităţii catedrei în
anul de studii 2018-2019;

cl. a IV-a B;
Salagor Loreta,
înv.gr. did.II;
Aprilie 2020
cl. a IV-a C;
Mamolea Larisa,
înv.gr. did.II;
cl. a II-a B;
Învăţătorii
claselor primare
Mai 2019
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5.2.4. Studierea experienței avansate și a rezultatelor științei psiho-pedagogice, aplicarea lor în practică.
Frecăuțanu Diana
Nr.
ord.
1.

2.

3.

Nr.
ord.
1.

Obiective
Diseminarea
bunelor practici

Studierea activității
cadrului didcatic în
baza
curriculumuilui
modernizat
Studierea valorilor
școlii
contemporane
promovate de
cadrul didactic

Obiective

Activități
Validarea ofertei de
diseminare a
bunelor practici
(aprobarea
candidatului);
Elaborarea Planului
de diseminare a
bunelor practici;
Perfectarea
portofoliului de
diseminare a
bunelor practici.
Activităţi didactice
şi extradidactice cu
acces public.
Discuţii, schimb de
experienţă ;
Asistențe la ore
publice ale cadrului
didactic
Desfășurarea orelor
publice
Mese rotunde

Indicatori de
performanţă
Prezenţa unor instrumente
de promovare al cadrelor
didactice cu performanţe
în activitate

Responsabili
Dugan L

Termen de
realizare
Permanent

Echipa
managerială

Pe parcursul
anului

Organizarea de seminare,
mese rotunde şi şedinţe
organizate cu scopul
diseminării bunelor
practici în aplicarea
curriculumului
modernizat.

Realizarea și evaluarea
orelor publice

D.Frecăuțanu
Schimbul de experiență
pedagogică

Echipa
managerială

Pe parcursul
anului

D.Frecăuțanu

5.2.5.Lucrul cu specialiștii tineri
Activități

Indicatori de
performanţă
Se evaluează acţiunile
întreprinse pentru
susţinerea pedagogilor
tineri

Responsabili

Termen de
realizare
Pe parcurs

Susţinerea tinerilor
specialişti.

Activităţi de
îndrumare
metodologică a
pedagogilor
debutanţi

2.

Promovarea
interesului pentru
dezvoltarea
profesională.

Organizarea
Crearea unui mediu
schimbului
de adecvat de dezvoltare
informaţii
între profesională
cadrele didactice
activităţi didactice
şi extradidactice cu
acces
public.
Discuţii, schimb de
experienţă

Dugan L
Șefii
Comisiilor
metodice

Pe parcurs

3.

Încurajarea şi
sprijinirea
participării la

Discuţii, schimb de
experienţă

Dugan L
Șefii
Comisiilor

Pe parcurs
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Dugan L
Șefii
Comisiilor
metodice

programele de
(auto)formare
continuă

metodice

4.

Crearea condiţiilor
optime de activitate
pentru cadrul
didactic

Organizarea
activităţii ŞTP
Participare la
concursul „Cel mai
reuşit debut
pedagogic”

Praticipare la concurs

Dugan L
Șefii
Comisiilor
metodice

Decembrie
2019

5.

Formarea
profesională a
tînărului pedagog,
crearea condiţiilor
pentru
autorealizarea
competenţelor
profesionale

Studiul
documentaţiei,
discuţia, analiza,
exerciţiul practic

Identificarea unui model
optim de proiectare
didactică.
Elaborarea unui proiect de
lungă durată

Dugan L
Șefii
Comisiilor
metodice

Octombrie
2019

Analiza literaturii,
simularea,
exersarea, turul
galeriei

Cunoaşterea anumitor
tehnici de organizare a
procesului educaţional
Aplicarea strategiilor
educaţionale centrate pe
elevi,strategii de motivare
pentru învăţare.

Dugan L

Tipuri de evaluare a
parametrilor
rezultatelor şcolare.

Nr.
ord
1.

2.

3.

Obiective
Înzestrarea și
amenanjarea
Centrului
Metodic cu
surse
biblografice
Repartizarea
mijloacelor
didactice pe ariii
curriculare
Vizionarea și
analiza
activitățiilor
metodologice

Selectarea şi utilizarea
instrumentelor şi tipurilor
de evaluare.
Elaborarea testelor,
probelor de evaluare

Șefii
Comisiilor
metodice

Noiembrie
2019

Dugan L
Șefii
Comisiilor
metodice

Ianuarie
2020

5.2.6.Înzestrarea și amenajarea cabinetului metodic.
Activitatăți

Pavoazarea Centrului Metodic
Plasarea panourilor specifice
domeniului
Completarea cu surse biblografice

Indicatori de evaluare
și monitorizare
Surse biblografice
,metodologice

Responsabil

Dugan L
Șefii Comisiilor
Metodice

Termen de
realizare
Pe parcursul
anului școlar

Completarea materială și
informașională pentru fiecare
comisie metodică

Mape pentru fiecare
comisie metodică

Dugan L
Șefii Comisiilor
Metodice

Pe parcursul
anului școlar

Completarea filmotecii cu noi
înregistrări video

Filmoteca gimnaziului

Dugan L
Șefii Comisiilor
Metodice

Pe parcursul
anului școlar
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5.2.7.Organizarea activității Consiliului metodic.

Nr.d/o
1.

2.

3

4.

Aspecte

Aprobarea
planului
de
activitate a Consiliului Metodic
pentru anul de studii 2019-2020
Studierea Regulamentelor de
organizare a concursurilor
profesionale „Pedagogul
anului”, “Cel mai reuşit debut
pedagogic”, „Cel mai bun
proiect didactic”
Aprobarea planului de studiere
şi propagare a experienţei
pedagogice avansate.
Abordarea trandisciplinară și
interdisciplinară la disciplinile
din toate ariile curriculare
Aprobararea probelor pentru
organizarea olimpiadelor
scolare în cadrul instituției
Cu privire la lucrul cu tinerii
specialiști
Evaluarea activităţilor educative
Aprobarea testelor predestinate
pentru pretesare în ciclul primar
Cu privire la studierea
experienţei avansate a
profesoarei Frecăuțanu D
Cu privire
desfăşurării
profesionale.

la

Termene de
realizare
Octombrie 2019

Decembrie 2019

Responsabili

Indicatori

Dugan L

Plan aprobat

Dugan L
Șefii Comisiilor
metodice

Regulamente studiate

Dugan L

Plan aprobat

Șefii Comisiilor
metodice
Dugan L

Martie 2020

Dugan L
Batîr E
Dugan L
Lupăcescu L

Mai 2020

Dugan L

rezultatele
concursurilor

Dugan L

Recomandări
metodice elaborate
Materiale
aprobate
Notă informativă
elaborată.
Notă informativă
Teste aprobate

Buletine metodice
editate, note
informative
Notă informativă,
proces- verbal

Totalizarea activităţii în anul de
studii 2019- 2020 şi obiectivele
trasate pentru anul următor

5.2.8.Concursurile profesionale.
Nr.
ord
1.

Obiective

Activitatăți

Perfecționarea
profesională
continuă a
cadrelor
didactice din
gimnaziu,creșter
ea motivației

Participarea cadrelor didactice la
concursurile profesionale:
1.Pedagogul anului
2.Debut școlar
3.Cel mai bun proiect didactic
4. Cea mai performantă bibliotecă

Indicatori de evaluare
și monitorizare
Locuri premiante la
concursurile date
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Responsabil
Administrația
gimnaziului
Cadrele
didactice
Bibliotecarii

Termen de
realizare
În
conformitate
cu planul
DRÎTSR

6.CONTROLUL INTERN.
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Controlul intern pentru 2019-2020

Control tematic

Control frontal

Tip /control

Profesorul(-ii) evaluați
Frecăuțanu D
Batîr El
Roșu Al
Doroghean D
Învățătorii claselor primare
ce predau limba română
Cucuruzneac I
Demian A
Învățătorii claselor primare
ce predau
matematica
Danu A
Învățătorii claselor primare
ce predau
educația plastică
Benea I
Crețu L
Învățătorii claselor primare
ce predau
educația plastică
Cadrele didactice ce predau
opționalele în ciclul primar
și gimnazial
Conducătorii de cerc

Responsabil
Frecăuțanu D
Batîr El
Dugan L

Cucuruzneac I
Demian A
Învățătorii claselor primare
ce predau
matematica
Raifura S
Învățătorii claselor primare
ce predau
științe

Dugan L

Geografia

Calistru V

Frecăuțanu D

24.02-20.03

Educați moral spirituală

Dugan L

09.12-24.12
02.12-24.12

Logopedia
Formarea
comportamentului
responsabil în caz
de situații
excepționale

Cadrele didactice ce predau
opționalele educați moral spirituală
Danu A
Diriginții și cadrele
didactice ce predau
biologia,fizica, chimia,
informatica,educația fizică,
educația civică, educația
pentru societate, educația
tehnologică

20.01-31.01

Cu privire la
completarea
catalogului școlar
Respectarea
instrucțiunii cu

Perioada
11.11-24.12

Disciplina
Limba română

11.11-24.12

Matematica

09.01-31.01

Educația plastică

03.02-21.02

Educația
tehnologică

24.02-20.03

Opționalele

24.02-20.03
11.11-24.12

Activitatea
extracurriculară
Matematica

09.01-31.01

Științe

03.02-21.02
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Cadrele didactice

Frecăuțanu D
Dugan L

Batîr El

Batîr El

Dugan L
Batîr El

Dugan L

Frecăuțanu D
Batîr El

Frecăuțanu D
Batîr El
Dugan

Control
preventiv

Control
generalizator

privire la
Managementul
temelor pentru
acasă.
01.04-17.04

Clasele IV
Clasele IX

Cadrele didactice ce predau
în clasele respective

09.01-31.01

Educația plastică

03.02-21.02

Educația
tehnologică

11.11-29.11

Clasele I
Clasele V
Botnari M
Corneev V
Cuciuc V
Bacuș I
Crețu L
Botnari M
Corneev V

Danu A
Învățătorii claselor primare
ce predau
educația plastică
Benea I
Crețu L
Învățătorii claselor primare
ce predau
educația plastică
Cadrele didactice ce predau
în clasele respective
Botnari M
Corneev V
Cuciuc V
Bacuș I
Crețu L
Botnari M
Corneev V

Calistru V
Borș N
Danu A
Benea I
Matei D
Cucuruzneac I
Demian A

Calistru V
Borș N
Danu A
Benea I
Matei D
Cucuruzneac I
Demian A

10.10-30.11

Control
individual

10.10-30.11
Octombrie 2019
Februarie 2020
11.11-24.12
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Frecăuțanu D
Batîr El
Dugan L
Batîr El

Batîr El

Frecăuțanu D
Dugan L
Frecăuțanu D
Batîr El
Dugan L
Frecăuțanu D
Dugan L
Frecăuțanu D
Dugan L
Comisia de atestare
Frecăuțanu D

7.EVALUAREA (INIȚIALĂ, FORMATIVĂ, SUMATIVĂ)
Orarul anual al evaluărilor sumative pe clase și discipline
Anul de studii 2019-2020
Evaluarea
Ciclul primar
Clasa
IA

IB
IC

IIA

IIB

IIC

IIIA

IIIB

IIIC

IVA

IVB

Disciplina
L.rom
Matematica
Ed.m-sp
L.rom
Matematica
L.rom
Matematica
Ed.plast.
L.rom
Matematica
Științe
L.rom
Matematica
Științe
Ed.m-sp
Ed.pla
Ed.tehn
L.rom
Matematica
Științe
Ed.m-sp
Ed.pla
L.rom
Matematica
Științe
Ed.tehn
Ed.m-sp
Ed.pla
Ed.fizică
L.rom
Matematica
Științe
Ed.tehn
Ed.m-sp
Ed.pla
Ed.fizică
L.rom
Matematica
Științe
Ed.pla
L.rom
Matematica
Științe
Istoria
L.rom

Sept.
08
10

Octom.
01
02

Noiem.
12
04

05

11,30
02
11,30
04
16
10,26
13
16
24

05

22
15
23
23
04
24

14
13
13

12

17
10
17

16

26

14
25
26

22

Febr.
25
10

Mart.
31
09

24
26
24
26

30

07
16

22
12

06

17
09

08,27
25

15
15

23
09
10

15
24

11,28
05,20

04,29
08

22
12

27
17

23

16
19

17

15

09
07

15
15
16

08

15

04

24

12

27

10
13
01

19
08
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Mai
24
12
26
23
12,26
23
11,26
23
18
11
20
25
11
26
19
20
24
15,25
18
11
20
16
25
19
23
20

27

01,16
14
11
21
03
02
24
15
14
11

08

01
06,20
29
18

23

12

29

11
07,25
18

21

25

16
02
17

29

30

24

23

02
08
15
12

27
21

17
16
10
16

25

15

Apri.

10
19
12

21,29
15
30

Perioada
Decem. Ian.
01
18
18
27
03

01
23

23
14
16

24
26

23

13
17

16

18
21

11

15
14

11

25
21

11

23
18
23
20
16
12
11
10
17
25
20
19
12,26
16
17
12,26

IVC

Matematica
Științe
Istoria
L.rom
Matematica
Științe
Istoria

19

23
25
29

22
06
01
10

07
01
24

09,22
15

21
01,23
24
22

12

03
08
04
16

14
17
25
18
22
17

30
29
28
12

23
25
26
17

Ciclul gimnazial
Clasa
VA

VB

VIA

VIB

VIIA

Disciplina
L.rom
Matem
Științe
L.engl
Geografia
Ed.tehn
Opț.
L.rom
Matem
Științe
L.engl
Geografia
Ed.tehn
L.rom
Matem
Biolog
L.str
Geografia
Fizica
Ed.tehn
Opț.
L.rom
Matem
Biolog
L.str
Geografia
Fizica
Ed.tehn
Opț.
L.rom
Algebr
Geometr.
Biolog
L.str
Geografia
Chimia
Fizica
Inform.
Ed.tehn
Opț.

Sept.

Octom.

Noiem.

07
12
15
19

04,25

14
22

14
22

18
09
08,29

09
12
15
21

12
14

06,27

02
23
04
03
16

15

09

06
07

02
20

13

30
09
17

01
07
02,30

13
06

02
12
26

03

Perioada
Decem. Ian.
21
14
15,22
21
21
18

27

23
14
15,22
16
18
01,19
21

29

Apri.

Mai

20

18

16
14
31

23
16
12,24
23
20

18

18
14
31

22

23
16
12,24

13

12
03
04
05
18

17
16,18
11
01,19
22
21

10

14
10
21
09
01,19
16

14
21
23
03

18
13
05,28
07

14
01
21

05,26
20

27
23
27
11
26
16
19
25,27
20
22
24
11

18
16

13
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Mart.

11

22

21
01,25
09
04
10
15
21
11

Febr.

18
24
10
09

16
15

29

14
23
21
11

29

07
20
05,28
13
15

17
23
11
22
11
06
27

19
24
23
20

VIIB

VIIIA

VIIIB

IX A

IX B

L.rom
Algebr
Geometr.
Biolog
L.str
Geografia
Chimia
Fizica
Inform.
Ed.tehn
Opț.
L.rom
Algebr
Geometr.
Biolog
L.str
Geografia
Chimia
Fizica
Inform.
Ed.tehn
Opț.
L.rom
Algebr
Geometr.
Biolog
L.str
Geografia
Chimia
Fizica
Inform.
Ed.tehn
Opț.
L.rom
Algebr
Geometr.
Biolog
L.str
Geografia
Chimia
Fizica
Inform.
Ed.tehn
Opț.
L.rom
Algebr
Geometr.
Biolog
L.str
Geografia
Chimia
Fizica
Inform.
Ed.tehn

11

02

09

14

29

09

05

06

09

13

15
20
13

29
09
08,30

06
05
12
20
09

22
19
19
02
12
08

17

12

21

05

15
17
22

02
03
24
09
06

19
22
24
09
16

12

26
24
24
23
13

04
08
21
22
30
30

13

25
16
17
10
15

14
29
09

02
23

15

18
18

08
03
03
18
16

24
18
25
23
13

22

08
27
13

02
23

11
14

15

15
14

14
13,27
04,27
20
26
22

22
09

01
16
24
18
25
23
13

22

08
27
13

11
15

15

15
14

14
13,27
04,27
20
26
22

24
18
16

22

22

15
27
13

13
11,20
11,20
20
26

24
18
16

27

29
09

15
01,16
01,16

16

07
21

13

14

04
22

11

15

22

21

25

22

18
23

10
31
29
16
30

01
16
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09
11
15

18
17
12
17
19
24

17

27

22

04

17
31
03

21
22

15

26

18
23

16

10

06

18
22
22
29
09

09

15

24
12
18
20
16
19
20
13
23
14
23
23
11
24
25
17
20
16
23
14

11
24
19
20
17
18
14

11
24
19
20
17
18

8.ACTIVITATEA DE ANALIZĂ ŞI COORDONARE.

8.1. Tematica Consiliilor profesorale.
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Tematica

Responsabil

Şedinţa I(August)
Algerea secretarului Consiliului Profesoral
Raport cu privire la activitatea colectivului didactic pentru anul de studii
2018-2019
Aprobarea postului de diriginte pentru cadrele didactice din instituție

Dugan L
Frecăuțanu D.
Cadrele didactice..

4.

Revizuirea și aprobarea listei pentru orele opționale preconizate pentru anul
de studii 2019-2020

Frecăuțanu D.
Dugan L

5.

Aprobarea listei cercurilor extrașcolare,orelor destinate activităților sportive

Frecăuțanu D

7.

Constituirea și aprobarea listei membrilor Comisiei Multidisciplinare.
Constituirea și aprobarea echipelor PEI:
Desemnarea în funcție a CDS

Dugan L

9.

Informarea cadrelor didactice cu circulara cu privire la organizarea primei
zile a anului școlar

10.

Studierea Metodologiei managementului temelor pentru acasă

Frecăuțanu D.
Dugan L
Batîr E
Dugan L

1.

Şedinţa II(Septembrie)
Aprobarea Planului anual de acțiuni pentru anul de studii 2019-2020

8.

3.

Aprobarea cererilor pentru atestarea cadrelor didactice în anul de studii
2019-2020. Prezentarea Registrului de dezvoltare profesională a
cadrelor didactice ce se vor atesta;
Constituirea Comisiei de Atestare a cadrelor didactice ;

4.
5.

Revizuirea Regulamentului de atestare (modificările)
Aprobarea Planului de acțiuni pentru anul de studii 2019-2020

2.

1.
1
2.
3.

Dugan L

Frecăuțanu D.
Dugan L.
Batîr E.
Frecăuțanu D.
Dugan L.
Frecăuțanu D.
Dugan L.
Administr.gimn.
Șefii Comisiilor metodice

Ședința III (octombrie)
Aprobarea PEI –urilor pentru anul de studii 2019-2020.

Președintele CMI, CDS.

Şedinţa IV(Decembrie)
Cu privire la rezultatele procesului de atestare a cadrelor didactice din
anul precedent(2018-2019)
Controlul cu privire la adaptarea elevilor cl. V la ciclul gimnazial.
Evaluarea inițială la limba română și matematică.
Cu privire la nivelul de formare a deprinderilor de comportament

Frecăuțanu D
Dugan L
Frecăuțanu D.
Dugan L
Frecăuțanu D.
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responsabil la traficul rutier și în cazul situațiilor excepționale la elevii
claselor II-IX–a . Verificarea aspectului stipulat în Plan cadru”Formarea la elevi a unor deprinderi de comportament responsabil
la traficul rutier și în cazul situațiilor excepționale în baza conținuturilor
integrate în cadrul disciplinelor Educație civică, Fizică, Chimie,
Biologie, Educație tehnologică, Educație fizică, precum și în cadrul
orelor de Dirigenție.
Progresul școlar al elevilor cu CES

4.

Şedinţa V(Martie)
Despre mersul îndeplinirii Hotărîrii Consiliului
Profesoral precedent (cu privire la nivelul de adaptare a elevilor cl. V).
Prezentarea rapoartelor de autoevaluare pentru conferirea sau
confirmarea gradelor didactice I.și II

1.
2.

Şedinţa VI(Mai)

1.

Promovarea elevilor claselor I-VIII.

2.

Admiterea la examenele de absolvire a gimnaziului. Promovarea și
admiterea la examene de absolvire a elevilor cu PEI
Valorificarea rezultatelor evaluărilor finale a treptei primare.
Notă informativă referitor la competențele formate la elevi la finele
ciclului primar,clasa a IV-a
Controlul parcurgerii materiei de program la disciplinele de
examene(l.română,matematică,istoria) în clasele IX-a.
Aprobarea listei orelor opționale pentru anul de studii 2019-2020
Eficiența activității CMI și a cadrului didactic de sprijin în anul de
studiu 2019-2020
Raportul de activitate a psihologului,logopedului,bibliotecarului,șefii
comisiilor metodice

3.
4.
5.
6.
7.

Batîr E

CDS, echipele PEI
Frecăuțanu D.
Frecăuțanu D..;Dugan L..
Cadrele didactice ce se atestează
Frecăuțanu D.
Diriginţii cl-r. I-VIII.
Frecăuțanu D.
Diriginţii cl-r.IX-a.CDS
Frecăuțanu D., Dugan L.
Diriginţii cl-r.IV
Dugan L.,dir.adj.
Frecăuțanu D.
CDS
Danu A
Borș N
Șefii comisiilor metodice

8.2. Tematica Consiliilor de administrație.

4.

Şedinţa I( August )
Cu privire la organizarea debutului şcolar 2019-2020. Nivelul de
pregătire al edificiului instituţiei pentru noul an de studii.
Discutarea și aprobarea orarului sunetelor pentru anul școlar 20192020
Aprobarea componentei școlare a planului cadru pentru anul de
studiu 2019-2020.
Cu privire la constituirea Comisiei de triere.

5.

Cu privire la constituirea Comisiei de rebutare.

Frecăuțanu D.

6.

Cu privire la denumirea persoanei responsabile de calcul și statistică

Frecăuțanu D.

7.

Cu privire la respectarea normelor protecției muncii și tehnicii
securității.Desemnarea persoanei reponsabile de realizarea măsurilor
de securitate și sănătate în muncă.

Frecăuțanu D.

1.
2.
3.
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Frecăuțanu D.
Dugan L.
Frecăuțanu D.
Dugan L.
Frecăuțanu D. , Dugan L.
Frecăuțanu D.

8.

Constituirea Comitetului pentru securitatea sănătății la locurile de
muncă.

Frecăuțanu D., Batîr E.

9.
10.

Cu privire la aprobarea regimului de lucru al bibliotecii.
Cu privire la acordarea unităților de personal pentru asigurarea
alimentației elevilor,anul de studii 2019-2020

Borș N.-bibliotecară-șef.
Frecăuțanu D.

Şedinţa II(Septembrie)
Cu privire la rezultatele controlului nivelului de pregătire și
desfășurare a primului sunet și respectiv a primei ore de dirigenție
Discutarea și aprobarea schemei orare pentru desfășurarea
activității instructive și activităților extrașcolare ,evaluarea
resurselor umane și materiale.
Cu privire la stabilirea și aprobarea orarului transportării elevilor
din localitățile arondate spre și de la școală
Cu privire la asigurarea funcţionării şi consolidării bazei tehnicomateriale a instituţiiei la început de an şcolar.

1.
2.
4.
5.

Batîr E..,toţi diriginţii de clase.
Dugan L
Batîr E
Frecăuțanu D

6.

Cu privire la pregătirea instituției către noul an de studii 2018-2019.

Frecăuțanu D.

7.

Cu privire la avizarea efectivului de elevi,numărul de clase pe ani și
numărul de elevi în fiecare clasă.Avizarea schemei de încadrare a
personalului.
Aprobarea orarului CDS și CR

Frecăuțanu D.

8.

Şedinţa III( Octombrie)
Cu privire la activitatea instituţiei educaţionale în vederea
respectării tehnicii securităţii şi asigurării medicale a
copiilor.Păstrarea regimului sanitaro-igienic în şcoală,crearea
condiţiilor optime pentru tot personalul şcolii.
Cu privire la pregătirea instituţiei educaţionale pentru activitatea
în perioada rece a anului.
Şedinţa IV(Noiembrie)
Cu privire la evidenţa,păstrarea şi utilizarea mijloacelor didactice
de instruire.

1.

2.
1.

Cu privire la rezultatele probelor la limba română și matematică
la clasa V-a,în cadrul controlului adapării elevilor la ciclul
gimnzial

2.

1.
2.
3.

1.

2.

Şedinţa V( Decembrie)
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul sărbătorilor de
iarnă. Achiziționarea de cadouri pentru elevii din ciclul primar și
elevii din familii socialmente-vulnerabile din ciclul gimnazial.
Elaborarea proiectului bugetului.Avizarea bugetului instituției
pentru anul 2020
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare la
disciplinele de studiu.
Şedinţa VI( Ianuarie)
Cu privire la încadrarea preventivă a cadrelor didactice pentru anul
de învăţămînt 2019-2020

Cu privire la elaborarea graficului de acordarea a concediilor
anuale ordinare.
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Dugan L

Frecăuțanu D.
Tîrnovanu V.
Asist.med.
Tîrnovanu V..
Diriginţii de clasă.
Frecăuțanu D.
Dugan L.
Responsabilii de laboratoare
Dugan L

Batîr E.
Frecăuțanu D.
Frecăuțanu D.
Cucuta V.
Frecăuțanu D.
Dugan L.
Frecăuțanu D.

Frecăuțanu D.

ŞedinţaVII( Februarie)
1.

Cu privire la proiectarea reparaţiilor capitale şi curente a
instituţiei de învăţămînt.

Frecăuțanu D.
Tîrnovanu V.

2.

Baza materială şi amenajarea cabinetelor pe discipline.
Organizarea și desfășurarea concursului „Cel mai performant
cabinet de clasă și sală de clasă.
Ședința VIII (Martie)
Controlul realizării planului-cadru calitativ şi cantitativ.
Evaluarea eficienţei activităţii cercurilor în şcoală.
Verificarea evidenţei frecvenţei la ore a elevilor
Clasei IX-a.Studierea cauzei absenteismului şcolar (dacă există).
Controlul nivelului realizării problemei şcolii cu referinţă la
diferenţierea şi individualizarea instruirii la disciplinele şcolare la
toate treptele de şcolaritate în anul curent de studiu.

Frecăuțanu D.
Tîrnovanu V.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.

Frecăuțanu D.
Batîr E.
Batîr E.
Dugan L.

Şedinţa IX( Aprilie)
Cu privire la procesul de atestare pentru anul de studii 20192020
Cu privire la rezultatele probelor de evaluare la treapta de
finalizare cl-e IV-a la disciplinele limbă română şi matematică.
Cu privire la activitatea A.O.P.P. (Asociația Obștească a
Părinților și Pedagogilor) din gimn.
Cu privire la totalurile sezonului de încălzire.

Frecăuțanu D.
Dugan L.
Frecăuțanu D.
Dugan L.
Batîr E.;
Prisacaru C.
Frecăuțanu D.

Şedinţa X( Mai )
Examinarea ofertelor de ore opţionale pentru anul de învăţământ
2020-2021.

Frecăuțanu D.
Dugan L.
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9. LUCRUL EDUCATIV

№

ACTIVITĂŢILE

COMPARTI

OBIECTIVE

MENTUL

1 Activităţile
conform
planului
DÎTS
Rîşcani

RESPON
SABILI

TERMEN
UL

 Cunoașterea și respectarea valorilor
fundamentale

Organizat., toţi
diriginţii

02.09.

 Cunoașterea și respectarea valorilor
fundamentale ale istoriei si culturii naționale

Organizat., toţi
diriginţii

13.09

3. Hramul oraşului

 Cunoașterea importanței calității mediului
pentru viață

Organizat., toţi
diriginţii

21.09.

4. Concurs de desen ,,Drag mi-i plaiul
Rîșcănean”

 Aprecierea valorilor culturale prin raportarea la
criterii adecvate;

Dir.adj. pentru
educație, prof de
ed. plastică

20-26.10

5. Acțiuni dedicate Zilei Pedagogului

 Aprecierea valorilor culturale prin raportarea la
criterii adecvate;

Organizat.,
diriginții claselor

05.10.

1. Prima oră se va axa pe dominante tematice
care să contribuie la crearea unui mediu
motivațional pentru învățare, pentru colaborare
și pentru consolidarea unor comunități de
învățare eficiente în cadrul instituțiilor.

2. Concurs de gazete de perete dedicat Zilei
Pedagogului

 Înțelegerea și respectarea multiculturalității
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NOT
E

a 9-a

6. Activităţi în cadrul “Săptămânii Tineretului”.

 Promovarea voluntariatului în rândurile
tineretului

CE, dir. adj.
educativ

08-14.11

7. Ziua mondială de combatere a SIDA

 Stoparea și reducerea tendințelor epidemiei

Lucrăt. medical,
special. în
domeniu

01.12.19

8. Festivalul raional de colinde, obiceiuri și datini

 Formarea atitudinilor de respect față de
tradițiile și valorile naționale

Organizat., cond.
de cerc coral

Decembrie

9. Concursul declamatorilor consacrat sărbătorii

 Formarea și cultivarea gustului pentru lectură

Profesorii de l. și
lit. română

Ianuarie

10. Concursul fotografiei digitale și organizarea

 Dezvoltarea abilităților digitale

Diriginții de
clasă

04.02

11. Concursul mărțișoarelor și lansarea expoziției

 Înțelegerea și respectarea multiculturalității

Diriginții de
clasă, prof. de.
tehnologică

27.0201.03

12. Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii”;

 Aprecierea valorilor culturale prin raportarea la
criterii adecvate

Profesorii de l. și
lit. română,
bibliotecarul

Martie,
aprilie, mai

13. 22 martie- Ziua mondială a pădurii. Concurs

 Sporirea conștientizării asupra rolului deosebit
de important al pădurii

Prof. de științe,
bilogie,
geografie

22 martie

14. Lansarea concursului raional de desen, eseu,

 Promovarea continuității tradițiilor

Prof. de ed.
tehnol.

13-30
aprilie

de Crăciun și Anul Nou „Colinda-2020”.

Naționale „Ziua comemorării lui M.
Eminescu„
expoziției de fotografie digitală
celor mai originale mărțișoare

etapa locală

de eseu și desen

fotografie, lucrări tehnologice dedicat Sfintelor
sărbători de Paști
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15. Concursul tinerilor poeți și prozatori „Florii-

 Stimularea creativității elevilor

Profesorii de l. și
lit. română,
diriginții

Martie –
aprilie

16. „Educație rutieră- educație pentru viață”,

 prevenirea accidentelor de circulaţie în rândul
elevilor prin însuşirea corectă a regulilor de
circulaţie şi respectarea acestora;

Dir.adj.educ.,
diriginții de clasă

Aprilie

18. Concursul raional „Cântecul pascal”;

 Aprecierea valorilor culturale prin raportarea la
criterii adecvate

Organizat., cond.
de cerc coral

18.04.

19. Concursul cântecului folcloric

 Formarea atitudinii de respect fata de mediu si
dezvoltarea comportamentelor responsabile

Diriginţii, cond.
de cerc

16.05.

 Cultivarea individualității în gândire și
exprimare plastică

Organizat.,
diriginţii,
prof.ed.plast

18.05

Dir. adj.
educativ,
diriginții

Mai

2019”;

concurs raional al tinerilor agenți de circulație;

17. Concursul gazetelor de perete cu genericul
„Regulile circulației învățăm, accidente
evităm”

20. Concursul cântecului coral „Gloria vieții”
21. Expoziție- concurs a lucrărilor elevilor
„Lumea în viziunea copiilor”;

22. Concursul raional al gazetelor de perete privind  Promovarea și cunoașterea regulilor de tehnică
tehnica securității

23. Activități dedicate „Zilei internaționale a

 Realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru
copii

DRÎTS Rîșcani,
diriginții

01.06

1. Şedinţa organizatorică a Comisiei metodice

 Antrenarea diriginţilor în organizarea şi
desfăşurarea activităţilor ;

Organizat.

septembrie

Organizat.

Semestrul I

Bujac A.-2A

octombrie

copiilor”

2 Activităţile
metodice

a securității

CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE
PERSONALĂ.

Ore publice la DEZVOLTAREA
PERSONALĂ:

 Formarea si dezvoltarea capacității de
autoorganizare
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 “Grija față de natură”

Lupăcescu L.-1A

Noiembrie

 “Mediul online și utilizatorii”

Borș N.-4A

Noiembrie

Moraru M.- 4B

Noiembrie

Salagor L.- 4C

Noiembrie

Mamolea L.-2B

decembrie

Matei D.-2C

decembrie

 „Dorințe și necesități”

 „Mediul ecologic”

 Cunoașterea și respectarea normelor si valorilor
grupului;

 Formarea și dezvoltarea capacității de
identificare și soluționare a nevoilor grupului;

Cărăruș A.-3A

 „Bunele maniere”
 Formarea atitudinii responsabile și stimularea
inițiativei personale ale elevilor;
 „Meseriile părinților noștri”

 „Profesiile persoanelor dragi”

Ianuarie
 Dezvoltarea capacității de valorizare maxima a
potentialului propriu ;

 „Verticalitatea și curajul”

Ore publice la DEZVOLTAREA

Calistru V.-7A

 Formarea și dezvoltarea capacității de
autocunoaștere ;

 „Modul de viață sănătos”

2. Şedinţa CM Consiliere și dezvoltare personală

Decembrie

Sărăteanu Sv.2C
Corneev V.-5A

Februarie
Februarie

Crețu Liudmila 5B
 Stimularea motivației învăţării continue ;
 Dezvotarea abilității de informare priviind
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Februarie
Sacaliuc Viorel6B
Doroghean D.-

Februarie
Februarie

PERSONALĂ:

 „Orice muncă e frumoasă”

cariera

 Formarea și dezvolotarea capacitatii decizionale

 „Profesia preferată”
 Formarea și dezvoltarea respectului și
responsabilității pentru munca de calitate
 „Profesia preferată”

7B
Batîr E.- 8B
Martie
Benea I.-6A

Roșu A. – 8A

martie
Raifura Sv.- 9A
Gîncu L.-1B

 „Modul sănătos de viață”

 „Calitățile unui om de succes”

 „Proiectul de carieră”

 Dezvoltarea capacității de proiectare, de
execuție și de evaluare în muncă

 Formarea unui stil de munca eficient

 „Imaginea de sine- element al brand-ului
personal”
 Organizarea timpului liber
 „Infecții sexual transmisibile: riscuri pentru
sănătate”

 Dezvoltarea capacitatilor de relationare in
grupurile non-formale

 „Personalitatea și profesia”
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martie

Sacaliuc Violeta1C
Lungu L.-3B
Crețu Diana-9B

aprilie
aprilie
aprilie
aprilie
Mai- iunie

 „Siguranța în drum spre școală”

 „Bunele maniere”

 „Siguranța elevilor în situații de utilizare a
aparatelor de gaz, electrice”


„Securitatea în transport”

3. Organizarea odihnei de vară a copiilor în
tabăra cu sejur de zi şi în tabăra de odihnă şi
agrement pentru copii din s. Şaptebani
„Vulturaş”;

3 Activităţile
extracurs/
extraşcola
re

1. Aniversarea a XXV de la proclamarea
Independenţei Republicii Moldova:
 Expoziţia ikebanelor;
 Prezentarea portului naţional;
2. Sărbătoarea naţională „Limba noastră cea
română”
3. Careul festiv de deschidere a noului an de
studii 2018-2019.
4. „Ziua Armatei Naţionale”: mese rotunde,
întâlniri cu foştii absolvenţi ce şi-au făcut
serviciul militar în rândurile Armatei
Naţionale, recital etc.
5. „Săptămâna Europeană a sportului”

 Formarea conduitei participative la viața
socială, cultivarea toleranței

27.08.

 Cunoasterea si respectarea valorilor
fundamentale ale istoriei si cuturii nationale

31.08.

 Formarea unui stil de muncă eficient de la
începutul anului de studii ;

02.09.

 Aprecierea valorilor civice prin adoptarea unor
criterii adecvate ;

Adm. gim.
03.09.
Adm. gim.

 Formarea şi dezvoltarea sentimentului de
respect faşă de profesori ;

~ 72 ~

Organiz.

septembrie

Toţi dirig.

05.10.

6. „De ziua ta, iubite Dascăl!”:


Aranjament floristic;



Careu festiv;



Concursul gazetelor de perete;



Seară de revelaţie „Ţara fără profesori
e ca cerul fără sori”;

 Promovarea şi desiminarea culturilor
internaţionale.
 Primirea într-un cadru festiv a elevilor cl. I în
rîndurile elevilor de către colegii lor de
gimnaziu ;

 Cunoasterea si respectarea valorilor
fundamentale ale istoriei , cuturii, tradiţiilor şi
obiceiurilor nationale

Octombrie

 Promovarea valorilor şi obiceiurilor naţionale ;
Noiembrie

7. „De ziua Ta, iubite dascăl!”

Raifura S., Crețu
D.- 9A, 9B

8. Decada matematicii. Activităţi de
divertisment

9. „Ziua internațională a toleranței”

Profesorii CM
 Cultivarea receptivităţii literar-artistice a
elevilor cu privire specială asupra universului
liric al poeziei
 Cultivarea dragostei şi interesului
operele marilor scriitori români ;

Roșu A.-8A
Decembrie

Asist. Medical,
pentru Diriginții

10. „1 Decembrie – Ziua mondială a combaterii
HIV/SIDA”
 Promovarea valorilor şi obiceiurilor naţionale

Organizat.,
diriginții de clasă

Organizat.
Profesorii CM
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Decembrie

ianuarie

ianuarie
februarie

11. „Revelion 2020”-Montaj literar-artistic
„Tradiţii de Anul Nou”

12. Ziua internațională a nonviolenței în școală

 Demostrarea alegerii opţiunii pentru valorile
familie ,părinţi, patrie etc.

LIMBĂ ȘI
COMUNICARE

februarie

 Cunoasterea si respectarea valorilor
fundamentale ale istoriei , cuturii, tradiţiilor şi
obiceiurilor nationale

Profesorii de l. și
lit. română
Diriginții de
clase, Batîr E.8B
Învățătorii cl.
primare

februarie
februarie

13. Decada limbii române . Activităţi de
divertisment

14. Recital de poezie de M. Eminescu

15. Valentine’s Day vs Dragobete

 Aprecierea valorilor culturale prin raportarea la
criterii adecvate

 Cunoașterea și respectarea valorilor
fundamentale ale istoriei , cuturii, tradiţiilor şi
obiceiurilor naționale

Calistru V.-7A
Matei D.-2C

martie

Martie
Corneev V.-5A

Martie

Toţi diriginţii,
prof . ed. tehn.

Martie
Martie

Profesorii de
limbi străine
Bujac A.-2A

16. Decada catedrei claselor primare . Activităţi
de divertisment

februarie

Benea I.-6A
17. Familia-universul meu

Sărăteanu S.-3C

18. Recital de poezie de Grigore Vieru

Doroghean D.-

martie
aprilie
aprilie
Mai
mai

7B

Lungu L.-3B

Mai

Crețu L.-5B

19. Ziua siguranței pe internet

Mamolea L.-2B
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Mai

20. Decada Mărţişorului:

Cărăruș A.-3A

21. „Un Mărţişor pentru tine”- expoziție de
mărțișoare handmade;

Lupăcescu L.-1A
Gîncu L.-1B
Sacaliuc V.-1C
Borș N.- 4A,
Moraru M.- 4B,
Salagor L- 4C

22. Decada limbilor străine . Activităţi de
divertisment.
23. „Din folclorul copiilor”

Adm.
Gimnaziului

24. „Să ne cunoaștem istoria”

25. „O, mamă, dulce mamă!”
26. „Ziua mamelor-8 martie”

27. „Cartea- izvorul cunoștințelor”

28. „Apa- sursă de viață”

29. „Familia- esența vieții”
30. „Ziua internațională a familiei”

31. „Adio, drag abecedar!”
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Mai

„Adio, drag abecedar!”
„Adio, darg abecedar!”

32. „Adio, clasele primare!”
„Adio, clasele primare!”
„Adio, clasele primare!.”

33. „Ultimul sunet – 2020”, Careul solemn;

4 Dirijare şi
control

1. Consultaţii metodice cu referire la proiectarea
de perspectivă la orele de dezvoltare personală;
2. Verificarea proiectării de perspectivă la
Dezvoltarea Personală la toate clasele ;
3. Susţinerea activităţilor de îndrumare, control şi
evaluare a cadrelor didactice debutante;

 Nivelul corespunderii conţinuturilor din
proiectarea de perspectivă a profesorilor cu
conţinuturile din curriculumul naţional la
dezvoltare personală;

Septembrie

 Susţinerea cadrelor didactice tinere;

01.10.

4. Verificarea înscrierii orelor de Dezvoltare
Personală și rubrica Managementul clasei în
catalogul clasei;
5. Monitorizarea eficientă a lucrului CM
Consiliere și dezvoltare personală din
gimnaziu.

Permanent

 Orientarea şi îndrumarea metodologică a
procesului educaţional în instituţie;

6. Dirijarea implicării conştiente a fiecărui
diriginte împreună cu clasa la toate
concursurile raionale şi naţionale şi activităţile
comunităţii;
7. Direcţionarea efortului cadrelor didactice spre

Organizat.

Organizat.

Octombrie
Permanent

Sistematic
Permanent
 Acordarea atenţiei speciale relaţiilor

~ 76 ~

Organizat.
Organizat.

unificarea exigenţelor faţă de elevi;
8. Dirijarea şi verificarea asigurării calităţii
relaţiei şcoală – familie;

gimnaziului cu familiile discipolilor
gimnaziului;

Permanent

Organizat.

Pe parcursul
întregului an

Organizat.

9. Dirijarea asigurării anturajulului/ mediului
educaţional favorabil în triada elev – şcoală –
familie;
10. Consultaţii individuale sau în grup ce prevede
promovarea politicii educaţionale a statului în
rândurile părinţilor.
11. Monitorizarea serviciului pe şcoală

5 Comisia
de
profilaxie

1. Educaţia pentru securitatea personală:




Secvențe de lecție în cadrul orelor de
Dezvoltare Personală cu referire la
securitatea vieţii copiilor;
revizuirea instrucţiunilor pentru securitatea
vieţii copiilor;

2. „Şcoala mea, clasa mea”: amenajarea şi dotarea
sălilor de clasă cu materialele didactice
necesare procesului instructiv-educativ;

 Însușirea și respectarea normelor de igienă
 Identificarea factorilor de risc și prevenirea
influenței lor asupra stării de sănătate
 Dezvoltarea responsabilității pentru menținerea
sănătății proprii și celorlalți
 Formarea unui stil de viață echilibrat (fizic,
intelectual, emoțional)

Toţi dirig.
Septembrieoctombrie
În fiecare
săptămână
Octombrienoiembrie,
Martie-mai

3. Desfăşurarea vinerilor sanitare;

4. Munca social-utilă pe sectoarele gimnaziului;

5. „Sănătatea şi igiena personală”.
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Adm.
Gimn.

Asistenta
medicală,
Diriginţii
Asistenta
medicală,
Specialişti
în domeniu

6 Comisia
pentru
protecţia
drepturilor
copiilor
7 Parteneri
at cu DSE
și IP

 „Să ne cunoaştem drepturile şi îndatoririle”:
 Stabilirea regulamentului de ordine interioară a
clasei;
 Mese rotunde cu genericul „Drepturile mele ce fac cu ele?”.

 Formarea capacităților de susținere adecvată a
drepturilor proprii

 Informarea corpului didactic și a elevilor
despre aplicația „Ziua Protecţiei Civile”;

1.1 Informarea despre sarcinile de bază ale
aplicaţiei „Ziua Protecţiei Civile”;

 Organizarea și desfășurarea aplicației „Ziua
Protecţiei Civile”;

1.2 Desfășurarea aplicaţiei „Ziua Protecţiei Civile”;

 Organizarea și desfășurarea întâlnirilor și
discuțiilor cu colaboratorii IP Rîșcani pentru
prevenirea abandonului școlar.

tea CE

 Distingerea noțiunilor “privat’ și “public”

 Organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor şi
discuţiilor cu colaboratorii Comisiei raionale
pentru apărarea drepturilor copiilor şi
colaboratorii IP Rîşcani pentru prevenirea
infracţiunilor în rândurile minorilor.

 Organizarea și desfășurarea întâlnirilor și
discuțiilor cu colaboratorii IP Rîșcani pentru
respectarea regulilor circulației rutiere;

8 Activita

 Cunoasterea drepturilor cetatenilor si
institutiilor din domeniul protectiei civile

1. Ședință organizatorică. Planuri de perspectivă.

2. Formarea grupurilor de inițiativă pentru
implementarea Programului de granturi mici

Septembrie
Septembrieoctombrie

Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului

Organizator
ul
Diriginții

Colaborator
i ai IP
Rîșcani

Pe parcursul
anului școlar

Colaborator
i ai DSE și
IP Rîșcani

1.1 Cunoaşterea Regulamentului intern și a
articolelor ce se referă la activitatea CE

Septembrie

Coord.
adult

2.1 Cunoaşterea şi identificarea necesităților din
şcoală (chestionare, interviuri)

Octombrie

1.3 Formarea și informarea elevilor despre regulile
de circulație;

1.4 Formarea și informarea elevilor despre
abandonul școlar.
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CE
membrii
CLE,
mentorii de

oferite de FPT Rîșcani
3. Aplicarea proiectelor de granturi mici

2.2 Formarea grupurilor de inițiativă
3.1
Să prezinte formularele de aplicare
3.2 Să conștientizeze importanța activităților de
implementare a proiectelor

Noiembrie

Decembrie

4. Dependența
4.1 Să prezinte aspecte privind efectele unor
5. Voluntariatul-petrecere a timpului liber!

droguri, în plan social, fizic, pe termen scurt și
lung
5.1 Să conștientizeze importanța activităților d
evoluntariat

6. Grupul meu de tineri.
7. Gură spartă.
8. Eu nu am pe nimeni

9. Puterea anturajului.Totalizări, planuri de
perspectivă.

9 Lucrul cu
părinţii

1. Şedinţe organizatorice cu părinţii: „Să
cunoaştem clasa şi profesorii copiilor
noştri”;

6.1 Să discute despre aspectele pozitive ale grupului
lor de tineri

grup
membrii
CLE,
mentorii de
grup
Coordonato
rul CLE

Ianuarie

Februarie

Martie

7.1 Să discute despre vocabularul și
comportamentul zilnic al tinerilor
8.1Să realizeze portretul prietenului adevărat
8.2 Să echilibreze cele două lumi (familia și
prietenii)
9.1 Să dezvolte abilități de analiză a activităților
desfășurate pe parcursul anului de învățământ

Aprilie

 Perceperea familiei ca principal cadru de
desfasurare a vietii private

Septembrieoctombrie

Diriginţii
claselor 1 și
5

Septembrie

Organizat.

2. Proiectarea graficului de desfăşurare a
şedinţelor cu părinţii pentru anul de studii
2019-2020

Mai

Toţi dirig.
Mai
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Organizat.

10

Activitate
patriotică

3. Şedinţa generală cu părinţii cu genericul :
„Rolul implicării părinților în educația
elevilor”;

 Să manifeste deprinderi de comportament etic.

1. Aniversarea a XXV de la proclamarea
Independenţei Republicii Moldova:

 Cultivarea dragostei față de țară ;

 Expoziţia ikebanelor;
 Prezentarea portului naţional;
2. Sărbătoarea naţională „Limba noastră cea
română”- 1 oră

3. „Ziua Armatei Naţionale”: mese rotunde,
întîlniri cu foştii absolvenţi ce şi-au făcut
serviciul militar în rîndurile Armatei Naţionale
etc.- 1 oră

4. Amenajarea panoului patriotic în holul
gimnaziului- 2 ore

 Formarea sentimentelor de respect față de limba
de stat ;

 Formarea convingerilor de a cultiva limba ca
exresie a personalității umane și a
individualității unui neam ;

 Trezirea sentimentului de mîndrie națională ;

5. Amenajarea ungherașului patriotic în sălile de
clasă – 3 ore

6. 21 septembrie- Hramul orașului natal-1 oră

 Cunoașterea trăsăturilor etnice specifice
neamului nostru, exprimate în arta populară sau
cultă ;
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Adm.
Gimnaziului,
diriginți, elevi
Adm.
Gimnaziului,
diriginți, elevi
Adm.
Gimnaziului,
diriginți, elevi
Adm.
Gimnaziului

August

August

Septembrie

Augustseptembrie

Diriginții,
responsabilii de
săli
Adm. gim.,
elevi, părinți
Diriginți, elevi

Augustseptembrie

Diriginți, elevi

Octombrie

Diriginți, elevi

Noiembrie

Diriginți, elevi

Decembrie

septembrie
Octombrie

7. Indicii principali ai raionului Rîșcani- 1 oră

8. Legenda și istoria apariției or. Rîșcani- 1 oră

 Lărgirea orizontului de cultură generală a
elevilor ;

9. Amplasarea geografică a or. Rîșcani și r.
Rîșcani- 3 ore

10. Tradiții specifice de Sf. Andrei- 1 oră

 Cunoașterea istoriei patriei ca un estimabil
izvor de învățăminte ;

11. Organele de conducere ale r. Rîșcani- 2 ore

12. Primăria. Unde? De ce? -1 oră

 Dezvoltarea respectului față de civilizație, de
cultura spirituală și materială

Diriginți, elevi

Decembrie

Diriginți, elevi

Ianuarie

Profesorii de l. și
lit. română, prof.
de istorie,
diriginți, elevi
Prof. de ed.
civică, diriginți,
colaboratori ai IP
Rîșcani, ai
Procuraturii și
Judecătoriei
Rîșcani
Profesorul de
geografie,
diriginți, elevi,
părinți

Ianuarie

Diriginți, elevi

Ianuariemai

Medici,
diriginți, elevi

13. Personalități notorii ale raionului Rîșcani.- 4
ore

Diriginți, elevi

14. Organe de justiție în r. Rîșcani.- 4 ore
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Ianuariemai

Ianuariemai

Ianuariemai
Ianuariemai

15. Râuri ce străbat raionul Rîșcani -2 ore
16. Școala. De ce o frecventăm?- 1 oră

17. Policlinica și spitalul raional.- 2 ore

18. Obiective turistice în r. Rîșcani.- 4 ore

TOTAL: 34 ore
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10

Lucrul cu
părinţii

LUCRUL CU PĂRINȚII. PERFECȚIONAREA CULTURII PEDAGOGICE A PĂRINȚILOR.

4. Şedinţe organizatorice cu părinţii: „Să
cunoaştem clasa şi profesorii copiilor
noştri”;

 Perceperea familiei ca principal cadru de
desfasurare a vietii private

5. Proiectarea graficului de desfăşurare a
şedinţelor cu părinţii pentru anul de studii
2019-2020
6. Şedinţa generală cu părinţii cu genericul :
„Rolul implicării părinților în educația
elevilor”;

Septembrieoctombrie

Diriginţii
claselor 1 și
5

Septembrie

Organizat.
Toţi dirig.

 Să manifeste deprinderi de comportament etic.
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Mai

Organizat.

11
Nr.
crt.

Obiective

1.

Asigurarea
condiţiilor de
desfăşurare a
procesului
instructiv.

2.

Crearea
ambianţei
favorabile
pentru
sănătatea
elevilor şi
personalului.

3.

4.

5. .

6.

7.

8.

9.

Asigurarea cu
mijloace
didactice de
instruire.

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A ŞCOLII.

İndicatori de
evaluare și
monitorizare
Dotarea continua a
Stabilirea unei
cabinetelor de
colaborări de
educație tehnologică. parteneriat cu APL
,asigurarea cu utilaje
.

Resurse
financiare

Responsa
bil

Din bugetul
instituţiei

Administr.
gimn.
Contabil.

Reparaţia curentă a
reţelei electrice.

Din bugetul
instituției.

APP;
Adm.inst.
Contabil.

01.0501.08.19

Buget.inst.

Adm.
Gimn.
,Prof. de
ed.fiz.
Adm.gimn
.
Agent.eco
n.
Frecăuța
nu D.
Borş N.

Maiaugust,
2020.

Activităţile

Amenajarea
terenului de sport cu
suprafață plană
rectangulară.
Procurarea și
instalarea camerelor
video în interiorul
gimnaziului.
Activitaite de
verificare şi
excludere a
literaturii învechite
moral.

Procurarea a trei
seturi de bănci cu
scaune ajustabile
pentru elevii
cl.gimn.
Crearea optimă Reparația capitală,
a condițiilor de amenjarea și dotarea
studii de
cu proiector, ecran,
calitate in
set de bănci cu
gimnaziu
scaune (26 buc) a
cabinetului de fizică.
Construcția și
amenajarea unui
foișor în parcul
intern al instituției
Dotarea unui cabinet
lingofonic pentru
studierea limbii
străine.

Aprobarea devizului
de cheltuieli.

Bugetul inst.

Termene
de
realizare
01.06.01.08.19

Decembrie
, 2019

Completarea
fondului
de carte al bibliotecii
şcolare cu opere
originale conform
planului de
învăţămînt.
Preconizarea
bugetului instituției
p/u posibilitatea
procurării.

Din bugetul
instituţiei şi
din sursele
obţinute din
realizarea
maculaturii.
Buget.instit.

Adm.gimn Iunie-iulie
.
2020
Agenți
economici.

Proiectarea și
gestionarea corectă a
bugetului instituției.

Buget. instit.
Contabil.

Adm.gimn
.
Contabil.

Maiaugust
2020

Buget.instit.
Investiț.
Extrabuge
tare

Adm.gimn
.
Contabil.
Agenți
econ.

Aprilieiulie 2020
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Pe
parcursul
anului de
învăţ.

Iunie-iulie
2020

10.

11.

Pavarea teritoriului
din jurul clădirii
gimnazului
Procurarea și dotarea
TIC a trei săli de
clasă.

Bugetul
instituției

12.

Procurarea
materialelor
didactice pentru
pavoazarea
cabinetelor pe
discipline școlare

Bugetul
instituției

13.

Procurarea soluțiilor
de deratizare și
detergenților
necesari pentru
igienizarea încăperii.
Procurarea
materialelor de
construcție pentru
reparațiile curente în
timpul verii
Preparea utilajului și
veselei necesare
pentru bucătărie

Bugetul
instituției

14.

15.

12

Aprilieaugust
2020
Augustseptembrie
2020
I tranșă:
Octombrie
-noiembrie
2019
II tranșă :
martie –
mai 2020
Pe
parcursul
întregului
an.

Bugetul
instituției

Lunile de
vară ale
anului.

Bugetul
instituției

Lunile de
vară ale
anului.

PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA EDUCAȚIEI
INCLUZIVE

12.1.Planul de activitate al comisiei multidisciplinare
Nr.
or
d
1.
2.
3.

Activitatea

Actualizarea componenței nominale a
Comisiei multidisciplinare
Repartizarea sarcinilor membrilor
CMI
Studierea actelor normative cu

Termen
Responsabili
de
realizare
I Aspecte organizatorice
August
Președintele
CMI
August
Președintele
CMI
Sistematic
Membrii CMI
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Parteneri

Administrația
gimnaziului
Administrația
gimnaziului
Cadrele

Indicatori de
performanță
Ordinul de
constituire
Proces-verbal al
ședinței CMI
Documente

referință la educația incluzivă

didactice din
gimnaziu

4.

Identificarea partenerilor în activitatea
CMI

Augustseptembrie

5.

Perfectarea Planului anual de
activitate a CMI pentru noul an de
studii
Perfectarea/completarea/analiza
documentației CMI

Septembrie

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Septembrie

Președintele
CMI,
Membrii CMI
Președintele
CMI,
Membrii CMI
Președintele
CMI

Administrația
gimnaziului,
SAP
Administrația
gimnaziului,
SAP
SAP

II Evidența elevilor cu cerințe educaționale speciale
Evaluarea inițială a elevilor înscriși în Septembrie
Membrii CMI
Diriginții
instituție în anul de studii 2019-2020
claselor în care
sînt înscriși
elevii,asistentul
social,medical
de
familie,părinții
elevilor evaluați
Referirea elevilor ,la necesitate,spre
AugustPreședintele
Administrația
evaluarea complexă și
octombrie
CMI,
gimnaziului
multidisciplinară ,către SAP
Membrii CMI
Actualizarea listei și completarea
Septembrie- Președinte CMI
Diriginții
registrului de evidență a elevilor cu
octombrie
Responsabilul de claselor în care
CES
vevidența
sînt înscriși
copiilor cu CES elevii,asistentul
social,medical
de
familie,părinții
elevilor evaluați
Examinarea rapoartelor SAP de
August
Membrii CMI
Administrația
evaluare complexă a dezvoltării
gimnaziului
copiilor,în vederea indentificării
elevilor care necesită cadru didactic
de sprijin
Identificarea elevilor cu CES care vor AugustMembrii CMI
Diriginții
fi asistați în Centrul de resurse
septembrie
claselor în care
sînt înscriși
elevii cu CES
Identificarea și perfectarea listei
AugustMembrii CMI
Diriginții
elevilor care necesită Plan educațional septembrie
claselor în care
individualizat
sînt înscriși
elevii cu CES

13.

Aprobarea planurilor educaționale
individualizate pentru elevii cu CES

Octombrie

Președinte
CMI

Echipele PEI

14.

Progresul școlar al elevilor cu CES

Decembrie,mai

Membrii
CMI.

15.

Promovarea și admiterea la examene
de absolvire a elevilor cu PEI

Mai

Membrii
CMI.

Diriginții
claselor în care
sînt înscriși
elevii cu CES
Administrația
gimnaziului

~ 86 ~

studiate,nr.ședințe
de
examinare,nr.partici
panți
Lista partenerilor
Planul aprobat
Registre,mape
conform
recomandărilor
Procese-verbale de
evaluare inițială

Nr.de referințe către
SAP
Liste
perfectate,registru
completat

Ordin privind
aprobarea listei
elevilor care vor fi
asistați de cadrul
didactic de sprijin
Ordin privind lista
elevilor asistați în
Centrul de resurse
Liste perfectate

Proces-verbal al
Consiliului
profesoral,nr.PEI-uri
aprobate
Proces-verbal al
Consiliului
profesoral
Proces-verbal al
Consiliului

16.

17.

18.
19.
20.
22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

profesoral
Eficiența activității CMI și a cadrului
Mai
CDS
CMI
Proces-verbal al
didactic de sprijin în anul de studiu
Consiliului
2019-2020
profesoral
IV.Elaborarea,realizarea,monitorizarea planurilor educaționale individualizate
Constituirea echipelor PEI
August Președinte
Administrația
Ordin privind
Sepembrie
CMI
gimnaziului
constituirea
echipelor
PEI,nr.echipe PEI
Ședințe de lucru cu echipele PEI
Septembrie
Președinte
SAP
Nr.ședințe.nr.partici
„Scopul,funcțiile și structura Planului
CMI
panți
educațional individualizat”
Monitorizarea și acordarea asistenței
Pe parcursul
Președinte și SAP
Nr.ședințe de lucru
în procesul PEI
anului
membrii
CMI
Ateliere de consultanță în elaborarea
În procesul PEI Președinte și SAP
Nr.persoane asistate
și realizarea adaptărilor curriculare
membrii
CMI
Examinarea și cooordonarea PEISeptembrie
Membrii
Coordonatorii
Nr.PEI-uri
urilor elaborate
CMI
echipelor PEI
examinate
Prezentarea PEI-urilor elaborate,spre
Octombrie
Președinte
Administrația
Nr.PEI-uri
aprobare,Consiliului profesoral
CMI
gimnaziului
aprobate,proceverbal al Consiliului
profesoral
Ședințe de revizuire/actualizare a PEI- Semestrial
Președinte
Membrii
Nr.ședințe,nr.PEI
urilor
CMI
echipelor PEI
revizuite
Formularea și înaintarea către
Mai
Președinte
Membrii
Nr.elevi cu CES
Consiliul profesoral pentru aprobare a
CMI
echipelor PEI
promovați în clasa
condițiilor de promovare a elevilor cu
următoare,nr.elevi
CES în clasa următoare și de admitere
admiși la examene
a acestora la examenele de finalizare a
prin proceduri și
învățămîntului gimnazial
reglementări
specifice
V.Asistență metodologică
Asistență metodologică echipelor PEI Sistematic
Membrii
SAP
Agenda,nr.participa
în elaborarea,
CMI
nți
realizarea,monotorizarea,revizuirea
PEI
Seminar psihometodologic cu cadrele Ianuarie
CDS
Cadrele
Prezentări,indicații
didactice a gimnaziului cu
didactice din
tema„Modalități de lucru cu elevii cu
gimnaziu
deficiențe de auz și văz”
Ateliere de lucru în cadrul comisiilor
Februarie
CMI,CDS
Cadrele
Testele de evaluare
metodice pe arii curriculare cu tema
didactice din
inițială,formativă,
:Evaluarea progresului școlar a
gimnaziu
sumativă.
elevului”
Asistență direct cadrelor didactice în
Sistematic
Membrii
Administrația
Nr.cadre didactice
procesul PEI
CMI
gimnaziului
asistate,registru de
evidiență
Asistență metodologică cadrelor
Aprilie
Membrii
Administrația
Nr.cadre didactice
didactice în elaborarea probei
CMI
gimnaziului
asistate,probe
individualizate pentru testele finale a
individualizate
învățămîntului primar
elaborate
Asistență metodologică cadrelor
Mai
Membrii
Administrația
Nr.cadre didactice
didactice în elaborarea probei
CMI
gimnaziului
asistate,probe
individualizate de examene pentru
individualizate
absolvirea învățămîntului gimnazial
elaborate
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32.

33.

Ședințe de informare a părinților
elevilor care necesită PEI,în vederea
explicării scopului PEI în dezvoltarea
copilului
Conselirea părinților

VI.Lucrul cu părinții
Septembrie
CDS

Sistematic

Coordonator
CREI,CMI
VII.Activitate de raportare
Decembrie,mai Președinte
CMI

34.

Perfectarea rapoartelor semestriale de
activitate a CMI

35.

Perfectarea raportului anual de
activitate CMI

Iunie

Președinte
CMI

36.

Perfectarea rapoartelor de
momitorizare a progresului școlar al
elevilor cu PEI

Decembrie,mai

Membrii
CMI

37.

Întâlniri cu partenerii,în vederea
proiectării activităților
comune,precizări unor
angajamente,etc

VIII.Dezvoltatrea parteneriatului
Pe parcursul
Președinte
anului
CMI,CDS

12.2.Baza de date privind copiii cu CES
Nr.ord
Numele,prenumele elevului

Clasa

CMI

Nr.participanți

Administrația
gimnaziului

Nr.participanți

Cadrele
didactice pe
discipline
școlare,CDS,
psiholog școlar
Cadrele
didactice pe
discipline
școlare,CDS,psi
holog școlar
Cadrele
didactice pe
discipline
școlare,diriginți

Rapoarte perfectate

SAP

Nr.activități
nr.participanți,listă
de angajamente

1. Zavera Maxim

IB

Forma de
incluziune
Incl.ocazițională

2. Guilă Maria

IC

Incl.tot

3. Nedelea Maxim

IIIB

Incl.tot

4. Batîr Veceslav

IVC

Incl.tot

5. Cebanu Natalia

VA

Incl.tot

6. Sărăteanu Agripina

VA

Incl.tot

7. Cecan Stanislav

VIB

Incl.tot

8. Straticiuc Daria

VIA

Incl.tot

9. Cepoi Anastasia

VIA

Incl.tot

10. Trihuc Olesea

VIIB

Incl.tot

11. Scripliuc Dorin

VIIIA

Incl.tot

12. Bruzinschii Danila

VIIIB

Incl.tot
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Rapoarte perfectate

Rapoarte perfectate

13. Vagner Alina

VIIIB

Incl.tot

14. Iordache Dionisie

IXA

Incl.tot

15. Boico Vasile

IXA

Incl.tot

16. Baciu Alina

IXB

Incl.tot

17. Gribincea Ion

IXB

Incl.tot

18. Dorofei Andrei

IIIC

Incl.tot

19. Filimon Daniela

VIA

Incl.tot

20. Primblas Sorin

VIA

Incl.tot

21. Scripcari David

IIIC

Incl.tot

22. Trihuc Doina

IIIC

Incl.tot

23. Șestovschii Vadim

VB

Incl.tot

24. Gabuja Sara

IIIB

Incl.tot

25. Opalco Denis

VA

Incl.ocazițională
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13

ASIGURAREA PROTECȚIEI VIEȚII ȘI SĂNĂTĂȚII
COPIILOR.

13.1. Activități de organizare și intervenție instituțională în cazurile
de ANET
(Ord.nr. 77 al ME , din 22.02.2013)

Nr.
ord
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Obiective

Activitatăți

Informarea
părinților cu
referire la
metodele de
prevenire și
combatere în caz
de ANET
Constatarea
obligațiunilor
cadrelor didactice
și auxiliare
Informarea
copiilor despre
diverse
manifestări ale
violenței,pentru
recunoașterea
situațiilor de risc
Educarea unor
comportamente
nonviolente
Abordarea
deschisă și
constructivă a
diferenților dintre
oameni care ar
putea sta în baza
violenței și
intimidării
Crearea
abilităților de
autoprotecție fașă
de riscurile
prezentate de
tehnologiile
informaționale

Ședințe cu părinții
Organizarea meselor rotunde cu
cadrele didactice și auxiliare din
instituție
Discursuri cu elevii

Nr.o
1.

Perioada
Septembrie

2.

Octombrie

3.

Noiembrie

Indicatori de evaluare
și monitorizare
Depistarea cazurilor de
ANET

Responsabil
Diriginții
Coordonatorul

Termen de
realizare
Octombrie
2019

Studierea Metodologiei de
aplicare a procdurii de
organizare instituțională de
intervenție în caz de ANET
Organizarea
trainingurilor,meselor
rotunde,vizionări de filme.

Informarea angajaților

Colectivul
didactic și non
didactic

Septembrie
2019

Elevi bine informați
,pregătiți în caz de
ANET

Coordonatorul
Diriginții

NoiembrieDecembrie
2019

Organizarea orelor de
dirigențeie cu tema respectivă

Abilități necesare și
comportament adecvat
din partea elevilor
Abilități necesare și
comportament adecvat
din partea elevilor

Diriginții

IanuarieFebruarie
2020
Pe parcursul
anului

Analiza critică a
informațiilor,respectarea
unor reguli pentru
siguranța personală

Diriginții

Activități extradidactice cu
caracter proactiv în domeniu

Activități de diriginție cu analiza
critică

Cadrele
didactice

Pe parcursul
anului

13.2. Activitități de prevenire a violenței în instituție
( Hotărârea Guvernului nr. 270 din 08.04.2014)

Tipul activităţii
Seminar-cadrele didactice
(sondaj)
Masă rotundă-elevii ciclul
gimnazial
Training-diriginţii
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Tema
„Există violenţa în instituţia noastră”
„Violenţa -o realitate a zilelor noastre”
„Violenţa-definiţii,tipuri,manifestări”

4.
5.
6.
7.

Decembrie
Februarie
Martie
Aprilie

Lectorate cu părinţii
Ore de diriginţie
Training-diriginţii
Lectorate cu părinţii

„Violenţa în familie”
Stop Violenţei
Toleranţa-o calitate pentru combaterea violenţei
„Bătaia nu-i ruptă din rai”

13.3.Formarea atitudinilor și deprinderilor de comportament responsabil la traficul rutier

Nr.
crt.

1.

2.

Obiective/Competenț Activități/ Unități
e specifice
de conținut
Competenţa specifică:
 Recunoaşterea
elementelor de
comportament
privind securitatea
personală în situaţii
cotidiene,
manifestând
motivaţie

 Formarea și
dezvoltarea unor
atitudini și
comportamente
adecvate privind
respectarea
regulilor de
circulație pe
drumurile publice
și în mijloacele de
transport;
 Cunoașterea
sensului și
semnificația unor
concepte și norme
din sfera traficului
rutier;
 Exersarea și
aplicarea normelor
de igienă a străzii.

Unități de conținut
recomandate de
curriculum-ul
disciplinei
Dezvoltare
Personală,
Dimensiunea 5.:
SECURITATE
PERSONALĂ, ce

Indicatori de
evaluare și
monitorizare
- Produse
evaluate/aut
oevaluate,
incluse în
Portofoliul
elevului la
disciplina
Dezvoltare
personală

oferă elevilor
contextul de
formare a unui
comportament
orientat spre
asigurarea
securităţii proprii şi
a celorlalţi.
Ore de dirigenție
desfășurate în
ajunul vacanțelor în
fiecare clasă;

-

Instrucțiuni
pentru
securitatea
vieții
copiilor
elaborate și
aprobate de
administrația
gimnazului,
incluse în
Portofoliul
dirigintelui
și semnate în
catalogul
clasei de
către elevi;
Portofoliu ce
cuprinde
informații,
proiectele
didactice ale
orelor
desfășurate
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Resurse
Responsabil
financiare

Termen de
realizare

Profesorii
care
monitorizeaz
ă disciplina
Dezvoltare
personală

Conform
planificării
de lungă
durată a
disciplinei
Dezvoltare
personală

Organizatorul Septembrie
școlar,
diriginții de
clasă
La
necesitate
În ajunul
vacanțelor

3.

 Stabilirea celui
mai optim traseu
de parcurs pentru a
ajunge acasă și
retur;
 Familiarizarea cu
indicatoarele
rutiere și
elementarele
reguli de
circulație;
 Familiarizarea cu
reguli de
comportament în
transport;
 Familiarizarea cu
regulile de
circulație rutieră și
siguranța
personală prin
distribuirea
pliantelor
informative;
 Realizarea
desenelor cu
indicatoarele
rutiere;
 Cunoașterea și
respectarea
regulilor de
circulație rutieră
pentru toți
participanții la
trafic;
 Dezvoltarea
cunoștințelor și a
abilităților practice
în domeniul STR;
 Formarea unor
deprinderi practice
de a ilustra STR;
 Informarea
copiilor privind
riscurile la care
pot fi expuși.

Decada
Circulației
Rutiere:












în ajunul
vacanțelor.

 Fotografii,
Fă cunoștință cu
expoziție de
polițistul tăudesene
lecții tematice
realizate,
în clasele întâi
cu participarea
reprezentanților
IP Rîșcani;
Circulație
învățăm,
accidente
evităm!,
activitate de
informare a
elevilor care
circulă cu
transportul
școlar;
Alfabetul
circulației!,
realizarea unui
stand cu tema
Mesajul
indicatoarelor;
Siguranța la
trafic!,
desfășurarea
careului cu
participarea
colaboratorilor
IP Rîșcani;
Cunoaștem
semnele de
circulație,
examinarea
semnelor de
circulație, a
marcajelor
rutiere necesare
pentru
deplasarea în
siguranță a
elevilor;
Alfabetul
circulației!,
expoziție de
desene cu
indicatoarele
rutiere;
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Organizatorul 01-10
școlar,
septembrie
diriginții de
clasă,
colaboratori
ai IP Rîșcani

 Siguranța la

trafic, concursul
gazetelor de
perete;
 Tot ce știm
despre
CIRCULAȚIE!,
concursul
desenelor pe
asfalt;
 Un copil
informat- un
copil protejat!,
discuții cu
inspectori ai
Poliției Rutiere
în toate clasele.

4.

5.

6.

7.

 Promovarea
atenției în trafic;
 Formularea de
către elevi a
judecăților de
valoare cu referire
la consecințele
imprudenței în
trafic.
 Prevenirea
accidentelor de
circulaţie în rândul
elevilor prin
însuşirea corectă a
regulilor de
circulaţie şi
respectarea
acestora;

Ziua Mondială de  Fotografii,
portofoliu
Comemorare a
Victimelor
Accidentelor
Rutiere, discuții,
mese rotunde,
acțiuni de
comemorare și
ajutorare
 Diplome,
- „Educație
certificate
rutierăde
educație pentru
viață”, concurs
participare,
premii etc.
raional al
tinerilor agenți
de circulație;
- Concursul
gazetelor de
perete cu
genericul
„Regulile
circulației
învățăm,
accidente
evităm”

Organizatorul
școlar,
diriginții de
clasă,
colaboratori
ai IP Rîșcani

 Desfășurarea
acțiunilor de
sensibilizare a
factorilor de
decizie cu referire
la crearea
condițiilor de
siguranță tuturor
participanților la
trafic
 Instruirea elevilor

Ziua europeană a
siguranței
rutiere, ore de
clasă, discuții

 Informarea
elevilor
despre
impactul
lipsei de
atenție în
trafic

Organizatorul 6 mai
școlar,
diriginții de
clasă,
colaboratori
ai IP Rîșcani

 „Educație

 Prevenirea

Organizatorul Aprilie
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A treia
duminică a
lunii
noiembrie

Organizatorul Aprilie
școlar,
diriginții de
clasă,
colaboratori
ai IP Rîșcani
și DRÎTS
Rîșcani

cu privire la
acordarea
ajutorului
premedical în caz
de accident rutier;
 Dezvoltarea
abilităților de
lucru în echipă

rutierăeducație pentru
viață”, concurs
raional al
tinerilor agenți
de circulație;
 Concursul
gazetelor de
perete cu
genericul
„Regulile
circulației
învățăm,
accidente
evităm”

accidentelor
de circulaţie
în rândul
elevilor prin
însuşirea
corectă a
regulilor de
circulaţie şi
respectarea
acestora;
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școlar,
diriginții
claselor a 7-9

13.4.Formarea atitudinilor și deprinderilor de comportament responsabil în caz de situații de risc sau excepționale (incendii, inundații, cutremure,
alunecări de teren)
Nr.
crt.
8.

9.

Competența specifică

Activități

Treapta primară
 Recunoaşterea
elementelor de
comportament privind
securitatea personală în
situaţii cotidiene,
manifestând motivaţie;
Treapta gimnazială
 Adoptarea
comportamentului activ,
privind securitatea
personală, centrat pe
responsabilitate pentru
starea de bine a sa şi a
celor din jur.
 Instruirea elevilor cu
privire la regulile de
tehnică a securității în
cadrul orelor de fizică,
chimie, biologie, ed.
tehnologică, ed. civică,
geografie;
 Executarea lucrărilor d
esalvare și a altor lucrări
de urgență în condițiile
situațiilor excepționale și
la lichidarea efectelor
acestora;
 Organizarea pregătirii

Unități de conținut
recomandate de Curriculumul la disciplina Dezvoltare
Personală, incluse în
modulul 5 Securitatea
personală

Indicatori de evaluare și
Resurse
monitorizare
financiare
- Produse recomandate de
Curriculum-ul disciplinei
Dezvoltare personală
incluse în Portofoliul
elevului la finele
modulului V

Ore de tehnică a securității
în cadrul orelor de:
 Instrucțiuni elaborate
FIZICĂ
incluse în portofoliul
 Tehnica securității în
profesorilor de fizică,
laboratorul de fizică –
chimie, biologie,
cl. 6-9;
educație tehnologică,
 Formarea
educație civică,
comportamentelor de
geografie;
precauție la încălzirea și
 Semnăturile elevilor
utilizarea corpurilor
înregistrate în Registrul
firebinți, Unitatea
Fenomene tehnice, cl.6;
de tehnică a securității
 Formarea
comportamentului de
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Responsabil
Organizatorul
școlar, profesorii
care
monitorizează
disciplina de
Dezvoltare
personală

Termen de
realizare

Pe parcursul
anului
școlar

Septembrie
Jumiga Liudmila,
prof. de fizică

prealabile și multilaterale
precauție, unitatea
a populației, a obiectivelor
Mișcare și repaus, cl. 7;
economiei naționale,
 Formarea
forțelor protecției civile
comportamentului de
pentru desfășurarea
precauție la utilizarea
acțiunilor în cazul
diferitor surse sonore,
unitatea Oscilații și unde
apariției pericolului
situațiilor excepționale și
mecanice, cl. 8;
în condițiile lor.
ED. TEHNOLOGICĂ
 Norme de igienă și
securitate. Păstrarea și
utilizarea ustensilelor și
a materialelor, cl. 5-9;
 Formarea
comportamentului de
protecție în cazul
utilizării aparatelor
electrice (de uz casnic),
Modulul Materiale și
ustensile, cl. 5-9;
CHIMIE
 Normele de protecție a
muncii ]n cabinetul de
chimie, cl. 7-9;
 Tehnica securității
semnată la fiecare
lucrare de laborator, cl.
7-9;
BIOLOGIE
 Efectele acțiunii omului
asupra diversității
mediulu, cl. 6;
 Igiena organelor de
simț, cl. 7;
 Afecțiuni ale sistemului

Jumiga Ludmila,
Benea Ion, prof.
ed. tehnologică,

Septembrie

Calistru Victoria,
prof. chimie
Septembrie
Raifura Svetlana,
prof. biologie

Septembrie
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10.

11.

12.

Informarea şi
pregătirea elevilor cu
privire la pericolele la
care sunt expuşi, măsurile
de autoprotecţie ce
trebuie îndeplinite,
mijloacele de protecţie
puse la dispoziţie,
obligaţiile ce îi revin şi
modul de acţiune pe
timpul situaţiei de urgență;

organizarea de instruiri,
convocări, exerciţii şi
aplicaţii de pregătire de
protecţie civilă la nivelul
instituţiilor de învăţământ

realizarea sistemului
informaţional decizional,
înştiinţarea, avertizarea şi


locomotor și acordarea
primului ajutor în caz
de afecțiuni, cl. 8;
 Influența factorilor
nocivi asupra
organismului uman,
cl.8;
GEOGRAFIE
 Regulile de
comportament în timpul
declanșării
cutremurelor d
epământ, inundaților,
alunecărilor de teren
etc., temele Relieful și
Apele, cl. 5-9.
Antrenament de evacuare,
în caz de situație
excepțională, la nivel de
clasă

Antrenament de evacuare,
în caz de situație
excepțională, la nivel de
instituție

Calistru Victoria,
prof. geografie

Septembrie

 Graficul
antrenamentelor de
evacuare;
 Asistențe în cadrul
antrenamentelor de
evacuare

Organizatorul
școlar, diriginții
de clasă,
colaboratori ai
DSE Rîșcani

Septembriedecembrie

 Instruirea elevilor și
antrenarea lor în caz de
situație excepțională

Organizatorul
școlar, diriginții
de clasă,
colaboratori ai
DSE Rîșcani
Organizatorul
școlar, diriginți,
membrii

O dată /
semestru

Antrenament ATRIBUȚII  Campanii de prevenire a
accidentelor rutiere
ȘI ACȚIUNI ALE
EFECTIVULUI

~ 97 ~

aprilie

13.

14.

15.
16.
17.

18.

alarmarea elevilor în
situaţie de urgență;

însuşirea şi aplicarea
în practică a pregătirii de
protecţie civilă, a
legislaţiei ce
reglementează acest
domeniu de activitate.

Instruirea și antrenarea
elevilor în acordarea
ajutorului premedical în
caz de situație
excepțională


Informarea elevilor
despre importanța vitală a
protecției civile și
sensibilizarea cu privire la
pregătirea și măsurile de
prevenire și de autoprotecție în caz de
accidente sau dezastre

Evaluarea rezultatelor
antrenamentelor realizate


Familiarizarea elevilor
cu privire la atribuțiile,
serviciile DSE Rîșcani

Sensibilizarea părinților
cu referire la riscurile pe
care le comportă lipsa de
supraveghere a copiilor

Formarea la elevi a
atitudinilor și deprinderilor
de comportament

INSTITUȚIEI DE
ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CAZ
DE SITUAȚIE
EXCEPȚIONALĂ

Grupului
Operativ

Antrenamente pentru elevii  Antrenarea elevilor în
claselor a 9-a de acordare a
acordarea ajutorului
primului ajutor premedical
premedical eventualilor
eventualilor sinistrați în caz
sinistrați în caz de
de situație excepțională la
situație excepțională
nivel de instituție

organizarea de
Participare la Ziua
instruiri, convocări,
Protecției Civile la nivel de
exerciţii şi aplicaţii de
instituție:
pregătire de protecţie
- Concurs de desene Focul
civilă la nivelul
– prieten sau dușman;
instituţiilor de învăţământ
- Campanii de prevenire a
incendiilor, ciclul
gimnazial
Simularea inopinată a

Procese- verbale,
discuții, analize
situațiilor excepționale

Pascal Ala,
asistent medical,
Calistru Victoria,
prof. biologie

O dată în
semestru

Organizatorul
școlar,
colaboratori ai
DSE Rîșcani

1 martie

Organizatorul
școlar, membrii
GO
Diriginți de clasă

O dată în
semestru

Diriginții de
clasă, părinți,
colaboratori ai
DSE Rîșcani
Diriginții de
clase,
colaboratori ai

În preajma
vacanțelor

Excursie tematică la DSE
Rîșcani
Ședințe cu părinții



Excursii preconizate
în prealabil la DSE
Rîșcani

Informarea părinților
despre impactul lipsei de
atenție

Lecții de securitate publică 

Mese rorunde,
discuții, ore de dirigenție
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Ocazional

25-31 mai

DSE și ai IP
Rîșcani

responsabil în caz de
situații de risc
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Nr.
crt.

Obiective

Activităţi

14. Protecţia muncii
Indicatori de

Responsabil

evaluare şi monitorizare

1. Conştientizarea legii cu privire la
protecţia muncii.

Ședință cu toţi angajaţii.

2.

Convorbire individuală.

Respectarea normelor tehnicii
securităţii de către tot personalul.

Instruirea şi perfecţionarea
personalului didactic şi
auxiliar.
Cunoaşterea şi respectarea
regulilor.

Frecăuțanu D. –
managerul instituției

03.09.19

Batîr E.,

Permanent pe
parcursul
anului de
studii şi
reparaţiilor
în instituţie.
Periodic pe
parcursul

responsabilă pentru P.M.
angajaţilor.

3. Respectarea măsurilor de siguranţă

Instructaj curent.

în spaţiile alimentare,

Stipularea regulilor de
comportare în diverse situaţii
de activitate funcţională.

laboratoare şi ateliere .
4. Respectarea normelor tehnicii
securităţii de către elevi.

5. Perceperea funcţionării mijloacelor
tehnice.

-Frecăuțanu D..
-Batîr E.,
şefii de laboratoare și de
ateliere.

Desfăşurarea instructajului .

Revizia şi repararea echipamentelor tehnice şi electrice.

Termen de
realizare

anului de
învăţământ.

Cunoaşterea regulilor de
tehnică a securităţii muncii în
atelierul şcolar,laboratoarele
de fizică şi chimie,sala de
informatică şi sala de sport.

Jumiga L.
Calistru V.
Mândrescu I.
Sacaliuc V.

03.09.19;

Asigurarea tuturor mijloacelor
cu siguranţe de
protejare:covoraşe din
cauciuc,siguranţe la prizele
electrice de uz.

Enache V.. dir.adj.

Permanent, pe
parcursul
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pentru gospodărie.
Lucrătorii pentru
reparaţii.

La începutul
fiecărui modul.

anului.

6. Asigurarea sanitaro-igienică a
instituției școlare.

Achiziţia mijloacelor.

7. Evidenţa stării sănătăţii

Periodic, după
necesitate.

Acordarea materialelor
igienico-sanitare-detergenţi,
dezinfectanţi personalului
tehnic .

Enache V.. dir.adj.

Examinarea de către CMF a
tuturor angajaţilor.

Susţinerea examenului medical
profesional;sistarea muncii în
caz de infecţii care ar putea
ameninţa sănătatea celorlalţi
angajaţi.

Frecăuțanu D.-dir.

8. Emiterea dispoziţiilor cu referire
la protecţia muncii.

Desfăşurarea instructajului primar
la angajarea personalului şi
curent.

Enunţul aspectelor de bază în
contractele individuale şi
contractul colectiv de muncă.

Batîr E., responsabil de
tehnica securităţii
personalului.

După necesitate.

9. Protejarea permanentă a vieţii
elevilor şi angajaţilor.

Editarea diverselor materiale cu
semne convenţionale.

Interzicerea elevilor sau a
persoanelor neautorizate la
utilajele cu pericol deosebit.

Diriginţii de clasă,cadrele
didactice şi auxiliare.

Pe parcursul
anului de
învăţământ.

angajaţilor gimnaziului.

pentru gospodărie

16.08.16

Asist. medic.

03.09-31.05.20
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15. PLANUL DE LUCRU AL LUCRATORULUI MEDICAL. PREVENIREA ȘI AMELIORAREA DIVERSELOR
MALADII.

Planul de lucru al lucrătorului medical pe anul de învățămînt 2019-2020
Gimnaziul,,Gheorghe Rîșcanu”
№

Obiective

1.

Respectarea
cerintelor igienice
si de siguranta a
elevului,
personalului
din institutie

Activități

termene
de realizare

De petrecut lecții cu genericul Parcursul anului
:
scolar
1.Igiena personală a elevilor.
2.Igiena bucătarului
3.igiena Îmbrăcămintei
și
încălțămintei
4.Abuzul de substanțe toxice și
fumatului
permanent
De controlat respectarea

Resurse
financiare

Surse
de
Finansare

Responsbil

-

-

Pascal
Ala

Parteneri

Organizatorul
Profesorii

Pascal
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Administratia,

Indicători
de evaluare și
monitorizare de
performanță
Registru de
evidență a
activităților de
educație sanitară

Proiecte pentru
orele de sănătate

regimului sanitaro-epidemiologic
in gimnaziu de catre ,elevi
profesori, lucratori auxiliari.
2.

Prevenirea si
ameliorarea
diversilor maladii

3.
Asgurarea
controlului
medical a elevilor
a copiilor din
grupa de risc si a
CES

4

Organizarea
grupelor sanatatii

De oformat cartelele medicale a
copiilor
De alcatuit meniul conform
normelor.
De respectat cele 10 reguli de
aur pentru pregatirea corecta a
alimentelor.
De respectat regulile pentru
prevenirea toxininfectiilor
alimentare
De petrecut controlul medical
- profilactic a elevilor .
De petrecut controlul medical
al profesorilor și lucrătorilor
auxiliari.
De monitorizat petrecerea
controlului medical a copiilor din
grupa de risc si a copiilor cu CES

De ales copii conform cartelelor
dupa grupa de sanatate si de
inregistrat in jurnnalul special
conform diagnozei.
De facut listele pentr grupa
speciala la educatia fizica pentru
anul 2019-2020
De manitorizat copii din grupa
de sanatate II si III

Ala

septembrie
octombrie
permanent

profesorul de
serviciu
Pascal
Ala
Pascal
Ala

Profesor de
educație sanitară

Registru pentru
vizitatori
Cartelele medicale

Enachi V
Gorobeț A
Ataman N
Registre pentru
bucătărie

septembrie
octombrie

Pascal
Ala

Administratia
Cadrul didactic de
sprigin

Cartelele medicale

Cartelele medicale
ale lucrătorilor
instituției

septembrie

Pascal
Ala

pe parcursul
anului
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Medicii de familie

Registru
de
evidență
a
maladiilor cronice

16. PLANUL DE LUCRU AL BIBLIOTECARULUI
OBIECTIVE GENERALE ALE ACTIVITĂŢII BIBLIOTECII ŞCOLARE
-

1. Dezvoltarea și reformarea colecției de carte în instituție;

-

2. Studierea intereselor și preferințelor de lectură al elevilor prin sondaje;

-

3. Susținerea creării deprinderilor de lectură la copii;

-

4. Colaborarea cu diferite instituții și organizații sociale și culturale, cu organe de administrație locală pentru procurarea

literaturii, cu alți furnizori;
-

5. Întâlnire cu scriitorii și promovarea cărții pentru copii;

-

6. Organizarea diverselor activități culturale în cadrul instituției.

Biblioteca gimnaziului ,,Gheorghe Rîșcanu’’ îşi propune să desfăşoare pe parcursul anului şcolar atât activităţi cu caracter permanent, similare celor desfăşurate
în anii anteriori, cât şi alte activităţi impuse de situaţii particulare, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecilor Şcolare.
Activităţi cu caracter permanent:
1. Reactualizarea permanentă a informaţiilor de la panoul bibliotecii;
2. Analiza modului în care colecţiile de publicaţii (prin numărul şi structura lor tematică) răspund cerinţelor beneficiarilor;
3. Gestionarea manualelor; întocmirea listei necesarului de manual, distibuirea și preluarea acestora de la învățători și diriginți;
4. Completarea curentă, înregistrarea şi organizarea publicaţiilor;
5. Studierea gradului de circulaţie a diferitelor categorii de publicaţii;
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6. Alcătuirea unor bibliografii, fişiere, cataloage, dosare pe diferite teme şi capitole ale programelor şcolare;
7. Întocmirea de liste de titluri ale cărţilor recent achiziţionate etc.;
8. Continuarea activităţii de clasificare a volumelor din bibliotecă în funcţie de sistemul Clasificării Zecimale Universale (CZU);
9. Împrumutul cărţilor la domiciliul elevilor şi în sala de lectură (spaţiul amenajat în incinta bibliotecii);
10. Analiza intereselor de lectură ale elevilor şi gruparea acestora în funcţie de particularităţile lor (elevi care au dificultăţi la anumite discipline, cititori cu
preferinţe unilaterale, speciale, cititori fără nici un sistem de lectură, cititori superficiali, cititori pasionaţi de lectură etc.); măsuri preconizate pentru
orientarea şi educarea lecturii acestora; potrivit cerinţelor procesului instructiv – educativ şi ţinând seama de particularităţile de vârstă, de pregătirea şi de
interesele individuale ale acestora (discuţii cu caracter de recomandare la împrumutul cărţilor, convorbiri despre cărţile citite, întocmirea de liste şi planuri
generale şi individuale de lectură etc.);
11. Acţiuni de popularizare a cărţilor şi a bibliotecii;
12. Nominalizarea modalităţilor şi a acţiunilor de antrenare a elevilor în activităţile de bibliotecă;
13. Precizarea perioadelor de inventariere / verificare, recondiţionare şi casare a publicaţiilor;
14. Probleme administrativ – gospodăreşti etc.

~ 105 ~

Nr
.
crt
.

Obiective

Activități

*-Asigurarea elevilor cu
manuale aprobate de M.E.
*realizarea stocului de
manuale scolare pentru
anul scolar 2018-2019

Distribuirea manualelor
gratuite elevilor din clasele
primare și gimnaziale

* Evidenţa păstrării
manualelor.

Verificarea periodică
a manualelor.

Familiarizarea elevilor cu
biblioteca școlara și cu
activitatea desfăşurată de
bibliotecar.

*Popas la biblioteca școlii
( vizita de recunoastere)
Confecționarea de semne de
carte de către elevii clasei I

* Formarea la elevi a unei
atitudini pozitive faţă de
carte.
*Cultivarea dragostei şi a
respectului pentru
literatură şi pentru creatorii
de literatură.
*Stimularea intresului
elevilor pentru poezie

Expoziţie cărţi şi afişe
informative - Scriitorii lunii
septembrie

*Îndrumarea lecturii
elevilor, în colaborare cu
toate cadrele didactice,
potrivit cerinţelor

*CITITORUL LUNII

*Toamna în poezie
(din creația copiilor)

Termen
de
realizare

Resurse

materiale: hârtie,
copiator, toner,
creioane, pixuri,
cărţi, culegeri
necesare
financiare:
necesare
cumpărării de cărţi
şi culegeri
Pe parcursul hârtie , creioane,
anului
pixuri,
școlar

OCTOM
BRIE
2019

Parteneri

financiare

SEPTEMB
RIE 2019

SEPTEM
BRIE
2019

Responsabil

Cărţi, afişe, alte
materiale

Foi colorate hîrtie ,
creioane, pixuri,

OCTOMBR
IE 2019MAI 2020

29 octombrie-Ziua
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Bibliotecarul
școlii

*învățători
*bibliotecarul
școlii

DRÎTSR

Indicatori de
evaluare și
monitorizare
Fixarea unui orar
de repartizare a
manualelor,
evidenţa strictă prin
perfectarea actelor
de rigoare.

*elevii clasei I
*parinți
*învatatori
*bibliotecarul
școlii

*panou cu semnele
de carte realizate
de elevi

bibliotecarul
școlii,diriginții

*elevii claselor
I-IV

*fișe de lectura

*profesori
*bibliotecarul
școlii

*elevii claselor
*fișe de lectura
I-IX
*concurs lunar
*bibliotecarul
*prof. L. romana

Bibliotecar
Sala bibliotecii,
afişierul
bibliotecii

procesului de învăţământ.

Mondiala a Cărții

*
Formarea la elevi a unei Expoziţie cărţi şi afişe
atitudini pozitive faţa de
informative - Scriitorii lunii
carte
octombrie
*Cultivarea dragostei şi a
respectului pentru
literatură şi pentru creatorii
de literatură
*Stimularea lecturii
elevilor din clasele I-IX

TRAISTUȚA CU
POVEȘTI

*învatatori

Octombrie

Cărţi, afişe, alte
materiale

Bibliotecar
Sala bibliotecii,
afişierul
bibliotecii

NOIEMBRI
E 2019

*bibliotecarul
școlii

NOIEMBRI Creioane colorate
E 2019
foi

*profesori
*bibliotecarul
școlii

Achiziții recente.Expoziții.
*realizarea unor lucrări
originale inspirate din
cărţile de poveşti

PERSONAJE DE
POVESTE
Concurs de desene

*Stimularea creativităţii şi Culorile toamnei talentului elevilor
Expoziţie /concurs cu lucrări
pe această temă (desene,
colaje);

NOIEMBRI
E 2019

Formarea la elevi a unei
Expoziţie cărţi şi afişe
atitudini pozitive faţa de
informative - Scriitorii lunii
carte
noiembrie
*Cultivarea dragostei şi a
respectului pentru
literatură şi pentru creatorii
de literatură
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*bibliotecarul
școlii

*elevii clasei a
V -VII
*bibliotecar
*prof.de
l.romana
*învățători
*elevii claselor
I-IX
*Invatatori
*profesor
ed.plastică

Chestionare
Expoziții.

*elevii claselor
I-IX

* impresii
consemnate în

*expoziție

JURNALUL
BIBLIOTECII

*Stimularea curiozităţii şi
interesului
pentru
cunoaşterea unor obiceiuri
şi tradiţii legate de
sărbătorirea Crăciunului la
alte popoare.

Formarea la elevi a unei
atitudini pozitive faţa de
carte
*Cultivarea dragostei şi a
respectului pentru
literatură şi pentru creatorii
de literatură
*Cultivarea interesului
pentru lectura

Colinde, colinde....e vremea
colindelor!
-Expoziţie cărţi şi alte
materiale în scopul stimulării
curiozităţii şi interesului
pentru cunoaşterea unor
obiceiuri şi tradiţii legate de
sărbătorirea Crăciunului la
români şi la alte popoare.

DECEMBR
IE 2019

TOPUL CELOR MAI
CITITE CĂRȚI ALE
ANULUI 2019

DECEMBR
IE 2019

*elevi
învățători

* expoziție

bibliotecarul
școlii

*elevii claselor
V-IX

*prezentare PPT
expoziție

bibliotecarul
școlii

*elevii claselor
V-IX

*concurs

Expoziţie cărţi şi afişe
informative - Scriitorii lunii
decembrie
„ O ZI ÎNCHINATĂ LUI
MIHAI EMINESCU”
Recital de poezie

Stimularea interesului
copiilor pentru poezie

*profesori
*bibliotecarul
școlii

IANUARIE
2020

Diplome
Foi
cd-uri
fise bibliografice

Expozitii
Gazete de perete

*concurs Viata si opera lui
Mihai Eminescu
elevii claselor IIX

* Formarea la elevi a unei Expoziţie cărţi şi afişe
atitudini pozitive faţa de
informative - Scriitorii lunii
carte
ianuarie
*Cultivarea dragostei şi a
respectului pentru
literatură şi pentru creatorii
de literatură

Expoziţie cărţi şi
afişe informative -
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*Stimularea interesului
copiilor pentru poezie

ACUM SI IN VEAC CU
GRIGORE VIERU

FEBRUARI
E 2020

bibliotecarul
școlii

Expozitie de carte
Recital de poezie
* Stimularea interesului
elevilor pentru lectura
textelor pentru a identifica
raportul text/viata, cu
vizarea avantajelor pe care
le aduce lectura in
formarea propriei
personalitati.

*ISTORIA CĂRȚII

*Întreprinderea, în
colaborare cu bibliotecara
comunală şi cu personalul
didactic, a unor acţiuni de BIBLIOTECAR PENTRU
iniţiere a elevilor în
O ZI
tehnicile biblioteconomice,
bibliografice şi de studiu
*Formarea la elevi a unei
atitudini pozitive faţa de
carte
*Dezvoltarea
sentimentului
responsabilităţii la elevi,
deprinzându–i cu buna
păstrare a publicaţiilor pe
care le împrumută acasă
Formarea la elevi a unei
atitudini pozitive faţa de
carte
*Cultivarea dragostei şi a

FEBRUARI
E 2020
*bibliotecarul
școlii

FEBRUARI
E 2020

Bibliotecarul

*elevii clasei a
V -VII
*bibliotecar
*prof.de
l.romana
*învățători
*elevi cl I-IX
*cadre didactice
*bibliotecar
scolar

*prezentare PPT
concurs

Elevii cl.V - IX
și cadrele
didactice care
doresc să
participle la
acivitate;

Prezentări,
chestionare,
fișe de lectură

bibliocarul
Expoziţie cărţi şi afişe
informative - SCRIITORII

Cadrele
didactice
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*prezentare PPT
Realizarea unui
proiect despre
istoria cartii

respectului pentru
literatură şi pentru creatorii
de literatură
Formarea la elevi a unei
atitudini pozitive faţa de
carte
*Cultivarea dragostei şi a
respectului pentru
literatură şi pentru creatorii
de literatură

LUNII FEBRUARIE

** Formarea la elevi a
unei atitudini pozitive faţa
de carte
*Cultivarea dragostei şi a
respectului pentru
literatură şi pentru creatorii
de literatură

IZVOARELE
ÎNȚELEPCIUNII

Promovarea celor mai
bune carti pentru copii din
literatura
nationala,stimularea
lecturii si creativitatii
copiilor.
Formarea la elevi a unei
atitudini pozitive faţa de
carte
*Cultivarea dragostei şi a
respectului
pentru
literatură şi pentru creatorii
de literatură

* PRIMĂVARA ÎN

OPERELE SCRIITORILOR
ROMÂNI

MARTIE
2020

MARTIE
2020

*2 PRIETENI-CREANGĂ
ȘI EMINESCU

bibliotecarul
școlii

bibliotecarul
școlii

*elevi
*cadre didactice
*bibliotecar
scolar
*parinti

*expozitie

elevi
*cadre didactice

*prezentare PPT
*expozitie
concurs

Scriitorii lunii ianuarie

SAPTĂMÎNA LECTURII
SI A CĂRȚII

APRILIE
2020

LA MULTI ANI,
CĂRTICICĂ DRAGA!

Expoziţie cărţi şi afişe
informative - SCRIITORII
LUNII APRILIE
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*bibliotecarul
școlii

*elevi
*cadre didactice
*bibliotecar
scolar

Fișe de lectură
ppt

Formarea la elevi a unei
atitudini pozitive faţa de
carte.
*Dezvoltarea
sentimentului
responsabilităţii la elevi,
deprinzându–i cu buna
păstrare a publicaţiilor pe
care le împrumută acasă

“CITEŞTE, PĂSTREAZĂ,
RECONDIŢIONEAZĂ”
activitate practică

*bibliotecarul
școlii
MAI 2020

elevi
*cadre didactice
*bibliotecarul
școlar
*parinți

*expozitie cu
carticelele
reconditionate

Petrece vara alaturi de noi
(lecturile verii)
Scriitorii lunii mai

Bibliotecarul gimnaziului ,,Gh.Rîșcanu’’
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BORȘ NATALIA

17. Planul de lucru al logopedului ș colar
I.Monitorizarea activității serviciului logopedic în anul de studiu 2019-2020
Obiective specifice:
1.Optimizarea activităților educative – corecționale a elevilor cu dizabilități de limbaj prin intermediul implementării
metodelor și tehnologiilor modern de intervenție și corectare a limbajului prin ajustarea lor la cerințele activițăților corectionallogopedice.
2.Orientarea spre formarea competențelor cu caracter de integrare socială, menite să contribuie la afirmarea personalițății
creatoare și autonome,a elevului capabil la schimbări de tip innovator.
3.Îmbogățirea activițăților logopedice evoluative noi, țînînd cont de particularizarea intervenției psiho-logopedice și tipul
deficienței elevului-logopat, cît și structurarea, după caz,a modalităților de intervenție individuală.
4.Formarea permanent a culturii și conduitei verbale orale și scrise a elevilor marcați de tulburări ale limbajului oral și citit-scris
prin crearea condițiilor de participare la activitățile de intervenție recuperative-logopedică și dezvoltare armonioasă a
personalițății elevului.
5.Cultivarea încrederii în sine și socializarea elevilor cu disabilități de limbaj prin evidențierea și încurajarea fiecărui
progres dobîndit în procesul terapeutic parcurs, consolidarea interesului pentru propria activitate de corectare.
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NR. DE

NR . ȘI % DE ELEVI

CONFIGURAREA GRUPELOR

NR DE ELEVI ȘI% DE

NR.DE ELEVI CE VOR

CLASE

-

I-V ȘI

IDENTIFICAȚI ÎN

LOGO-TERAPEUTICE:

CORECTARE A

CONTINUA

ELEVILOR CU

NR.DE

ACTIVITĂȚIILE DE

ANUL DE STUDII

DIZABILITĂȚI ALE

LOGPEDIE ÎN ANUL

ELEVI

2019-2020

LIMBAJULUI ORAL ȘI

DE STUDIU 2019-2020

LOGOPAȚI

OPORTUNITĂȚI :

CONSTRÎNGERI:

1.Realizarea obiectivelor
preconizate pentru anul
de studiu 2019-2020.
2.Sporirea calitățiie
educative și corecției
elevilor cu disabilități ele
limbajului oral și citit –
scris.
3.Promovarea valorilor
general – umane și
naționale în cadrul
activitățiilor de
logoterapie.
4.Implementarea
Concepției,,Educația
centrată pe copil" și
strategiei naționale
,,Educație pentru toți în
contextual școlii
prietenoase copilului.
5.Promovarea și
extinderea educației
inclusive în învățămîntul
preuniversitar.

1.Implicarea și
colaborarea
insuficientă a
părinților și a unor
învățătorilor din
clasele primare în
parteniriatul
educativecorecțional.

CITIT-SCRIS ÎN
ANUL 2019-2020

În
total :

3 subgrupe de elevi logopați cu dislalie
diferită gravitate și
natură din clasele I

Elevi – logopați cu
dislexo – disgrafie
cauzată de TGL clasele
II- III

Elevi – logopați cu
disgrafie cauzată de DFF
clasele IV-VIII
În total elevi – logopați
încadrați în grupe
logoterapeutice :

~ 113 ~

2.Lipsa unei
curricule, cel puțin
orientative la
logopedie.

II.OBIECTIVE DE LUCRU PENTRU ANUL DE STUDIU 2019-2020
1.Continuarea optimizării activițăților educative-corecționale cu elevii cu disabilități de limbaj prin intermediul implementării metodelor
și tehnologiilor modern de intervenție și corectare a limbajului prin ajustarea lor la cerințele activitățiilor correcțional-logopedice.
2.Îmbogățirea activităților logopedice cu procedee noi, țînînd cont de particularizarea intervenției psiho-logopedice și tipul deficienței
elevului – logopat, cît și structurarea,după caz, a modalităților de intervenție individuală.
3.Respectarea dreptului le educație al tututuror copiilor prin cuprinderea acestora în școlarizare fără nici un fel de discriminare.
4.Crearea condițiilor de dezvoltare a personalității elevilor în vederea integrării acestora în viața școlară, socială, profesională.
5.Creșterea importanței terapiilor specific(logopedice) și a serviciului educative-corecțional în activitatea de recuperare reabilitare,
compensare și integrarea elevilor cu tulbulări ale limbajului oral și citit-scris .
6.Implicarea părințuilor elevilor- logopați în activități specific unei relații școală – familie ca bază a adaptării sociale a copiilor,astfel
asigurind consolidarea durabilă a abilițăților formate pe parcurs.
III.Organizarea și desfășurarea procesului educative-corecțional în anul de studii 2019-2020 .
Obiective specifice :asigurarea caracterului preventive al activițăților logoterapeutice prin acordarea atenției prioritar elevilor cu
tulburării de dezvoltare a limbajului și înlăturării dificultăților de învățăre a citit – scrisului.
Indicator de performanță:
Îmbunătpțirea rezultatelor școlare ale elevilor – logopați.evitarea eșecului și abandonului școlar.
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Acțiuni tactice :

Concretizare :

1.Organizarea cabinetului logopedic din

Amenajarea șpațiului aferent.

punct de vedere al dotării și

Verificarea materialelor existente.crearea

funcționalității .

materialelor noi,specific ludo-didactice, utile

2.Identificarea preliminară a elevilor cu

activității psiho-logopedice (pentru distalia și

tulburări ale limbajului oral și citit-scris

dislexo-disgrafii).

de la ciclul primar al gimnaziului

Planificarea activițății de depistare,stabilirea ariei

,,Gheorghe Rîșcanu".

de evaluare și a documentelor utilizate. Utilizarea

Termeni de realizare :

de material didactic specific, necesar examinării
elevilor.
Studiul produselor activității cu verificarea
conduitei verbale și lexico – grafice (exerciții de
dictare, copiere, compunere, citire, desen).
Verificarea aspectului functional al vorbirii
elevilor.
Stabilirea și înregistrarea unui diagnostic
preliminar individual.
Consultarea cu cadrele didactice asupra cazurilor
depistate, cu precădere asupra logopaților cu
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deficiente multiple și/sau associate (tulburări de
comportament, deficiențe senzoriale,etc.)
Consultații cu părinții/tutela elevului – logopat.
Completarea fișelor de examinare și intervenție
complex și intervenție specific,cu evidențierea
diagnosticului final, țînînd cont de analiza
globală a logopatului, condițiilor care au condus
la apariția tulburării prin consemnarea datelor de
anamnează ,examenul conduitei verbale ,
psihomotricității,orientării spațio – temporale
,capacității intelectuale, date și investigații
medicale cu incidență în conduit verbală.
Urmărirea traseului școlar al elevului -logopat
și alte aspect interior apărute .
Stabilirea grupelor logoterapeutice și a numărului
de elevi ce vor frecgventa activităților de corecție
3.Configurarea grupelor terapeutice de

logopedică.

intervenție logopedică.
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4. Dezvoltarea curriculară (adaptări

Stabilirea programului de lucru și a orarului

curriculare).

orelor de logoterapie. Proiectarea activităților
serviciului logopedic pentru anul de studii 20192020
Proiectarea de perspectivă a activităților elevilor
–logopați după categoriile de deficiențe
depistate;
Structurarea după caz a modalităților de
intervenție individual.
Proiectări zilnice pentru fiecare grupă de elevi –

5.Evidența documentației specific de

logopați.

lucru.

Raport anual de activitate .
Perfecționarea procedeelor de intervenție psihologopedică(evaluare,autoevaluare).
Registru de evidență a elevilor –logopați la PL.
Registru de evidență a examinării și cercetării
elevilor –logopați.Registru de evidență a orelor
de logopedie realizate și de prezentată
săptămînală.
Fișe de examinare complex și de evoluție
~ 117 ~

logopedică.
Caietele de logopedie (individuale )ale elevilor.
IV. ORGANIZAREA ACTIVIȚĂȚILOR ELEVILOR MARCAȚI DE TULBURĂRI ALE LIMBAJULUI ORAL ȘI CITIT-SCRIS ÎN ANUL DE
STUDIU 2019-2020

Obiective specifice:Orientarea terapiei logopedice(de corectare a tulburărilor de limbaj și comunicare )spre diminuarea riscului de eșec
școlar și integrare socială.
Indicatori de performanță :Dezvoltarea unui mediu comunicațional care să determine manifistarea liberă a elevului logopad în diverse
context. Progrese semnificative în procesulde corectare a majorității elevilor.
Disabilitatea de

Nr.de elevi-

Particularitățile și

Direcțiile

limbaj

logopați :

erorile de vorbire

intervenție :

1.Disabilități de

-omiterea sunetelor

Dezvoltarea motricității

pronunție (dislalie

r-ș-j-s-z;c-t,r-l,ș-j,

de diferită natură și

s,ce(i)-ge(i)…

autocontrolului mișcărilor.

gravitate)

Pronunțarea de

Formarea capacității de pertrecere

ț-

de

musculaturii faciale și

naturată a sunetelor: r- și localizare a sunetului în cadrul
velar;s-z-ț-interdental;

cuvîntului.

Ș-j-ce(I)-ge(i)-

Dezvoltarea abilităților de

șuierător…

exprimare orală.

Miterea,adăugarea

Formarea și consolidarea

sau inversarea

pronunției corecte.
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Nr.de ore

Termeni de

prevăzute

realizare

sunetelor și
silabelor…
Toți pronunță corect

Dezvoltarea auzului fonematic,

toate sunetele oral,dar memoriei verbale ,capacității de
întîlnesc greuțăți

analiză și sinteză ,de diferențiere

îndeterminarea

fonematică…

prezenței, poziției și

Educarea și dezvoltarea auzului

locului, cît și

fonematic și percepției auditive.

consecutivitatea

Identificarea atributelor sunetelor,

sunetului în cuvînt.

formarea conduitelor perceptive –

substituie și

motorii.

distorsionează

Identificarea culorilor,formelor

consoanele surde și

geometrice ,cantităților și

sonore, siflante și

mărimilor,spațiului,timpului,shemei

șuierătoare și invers.

corporale.

Omit ,adaugă și

Dezvoltarea abilităților perceptive-

inversează silabele atît motrice, vizuale și auditive .
în scriere, cît și în

Identificarea sunetelor

citire.

,reproducerea lor și respectarea

Vocabular partial

succesiunii lor în cuvînt.
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sărac, cu agramatisme.
3.Dislexodiagrafie

Scrierea neîngrijită,

Specificul învățării grafo-lexice a

cauzată de tulburare

practice ilizibilă, la

vocalelor, diferențierea grafemelor

globală de limbaj

unii partial; cu un

și fonemelor.

(TGL)

număr abundent de

Recunoașterea și reproducerea în

erori și agramatisme,

scris și citit a literei,

cumar fi: deformarea

silabei,cuvîntului;consolidarea

cuvintelor, omisiuni,

deprinderii de construire a

adăugări, contopiri de enunțurilor; perfecționarea
cuvinte,litere sau

abilițăților de citit- scriere a

silabe.

textelor.
Corectarea disabilităților de

Exprimarea orală

pronunție.

abundentă de

Dezvoltarea auzului fonematic și a

erorigramaticale de

deprinderilor de analiză și sinteză a

accord în gen,număr și componenței sonore a cuvîntului.
caz;de utilizare a

dezvoltarea vocabularului.

cuvintelor de legătură. Însușirea structurii
Vocabular sărac,nu

gramaticale,lexicale și a

pot să descrie o

construcțiilor sintactice diferită
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imagine,să redee un

complexitate, dezvoltarea vorbirii

text,nu înțeleg sensul

cursive și coerente…

cuvintelor ,fapt care
afectează și procesul
de citit- scriere
.exprimarea scrisă de
de sinestătăroare
(compunere),dacă la
unii este foarte
simplistă și abundă de
greșeli, agramatisme
și disortografii, alții
n-aureușit să scrie nici
unenunț.
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V.REALIZAREA PARTENERIATULUI PSIHOPEDAGOGIC CU ACTORII EDUCAȚIONALI.
Obiective specifice:
1.Crearea unui madiu educațional deschis pentru învățătorii ciclului primar și părinții elevilor cu disabilități ale limbajului.
2.Antrenarea lor în dinamica procesului de corectare recuperative-logopedică și de dezvoltare armonioasă a personalității copilului.
Indicatori de performanță :Asigurarea continuității ciclului logoterapeutic de corectare și a comunicării logoped-elev-familie-școală.
Actori

Acțiuni

Subiectul discuției:

1.Sedințe cu părinții

,,Impactul tulburărilor

În cadrul ședințelor

elevilor –logopați din

de limbaj asupra reușitei

generale cu părinții din

clasele I-a, marcați de

școlare"

clasele respective(se

Termini de realizare :

Participanți :

educaționali:
1.Familia

tulburări dislalice de

anexează procesele

diferită gravitate.

verbale).

2.Oră demonstrative
pentru elevilor clasei I ca ,,Diferențierea sunetelor
evaluare a succeselor

S-Ș în diferite structuri

realizate în primul

verbale"

semestru în corectarea
defectelor lor de
pronunție.
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3.Consultații cu părinții

Consultațiile vor rezulta

Pe parcursul anului de

Învățătorii claselor

și învățătorii claselor

din situația școlară și

studiu 2019-2020

primare ,părinții elevilor

primare conform

la necesitățile elevilor la

(semestrul I-II) sunt

sau altă persoană(tutelă)

programărilor stabilite

moment, cît și cele

prevăzute cite 3 ore

ce-l reprezintă pe elev.

prin orar și la necisitate. elemente de corectare

săptămînal .

se valorifică.
2.Corpul didactic și

Reeșind din tematică

Subiectul orei publice:

Grupa de elevi –

echipă managerială

activității reuniunii

,,Diferențierea fonetică

logopați;direct.adjunct și

,,Gheorghe Rîșcanu "

metodice a claselor

și grafică între grafeme

învățători de la clasele

primare.

asemănătoare din punc

primare.

de vedere fonematic
(surde – sonore) ,,R-L"
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VI.ORGANIZAREA PROCESULUI DE FORMARE CONTINUA ȘI ATESTARE :
Obiectiv general:
Promovarea unui învățămînt de calitate și extinderea practicilor educației inclusive în cadrul școlii prietenoase copilului.
Obiective specifice :
1.Utilizarea metodelor , tehnicilor și procedeelor performante în activitatea de recuperare logopedică a elevilor marcați de
disabilitate de pronunție
2.Organizarea unui parteneriat efficient și durabil logoped – școală- familie în realizarea procesului de corecție al elevilor
dislalici .
3.Continuarea realizarii partenariatului cu logopezii din școlile auxiliare și special pentru extinderea ajutorului logopedic
specializat acordat elevilor cu CES.
4.Formarea continua în domeniul activității didactice de corecție .
5.Asigurarea continua a fluxului informational.
Indicator de performanță:
Colaborare,schimb de experiență și dezvoltare și perfecționare profesională în cadrul întrunirilor metodice a logopezilor din
instituțiile preuniversitare naționale și special din raionul Rîșcani.
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Nr de ord.

Acțiuni

Subiectul discuției

Termini de realizare

Locul desfășurării și
responsabili :

1.

Reuniunea

metodelor a

Aprobarea planului de activitate a 21.08.2019

Gimnaziul,,Gheorghe

logopezilor raionul

reuniunii metodice a logopezilor

Rîșcanu" specialist

Rîșcani

din raionul Rîșcani pentru anul

principal DRÎTS

de studiu 2019-2020 cu tematică

Iagușevschii Ludmila .

"Rezultatele provocării și
constîinjerii în activitatea
logopezilor în anul de studii 20192020,

Realizarea parteneriatului logoped
–elev-familie – școală în procesul
correctional – recuperatoriu al
elevilor cu deficiențe de pronunție
de diversă natură și gravitate."
2.

Seminar teoretico- practice ,,Metodele ,tehnici și procedee de
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Octombrie 2019

:

lucru cu elevii – logopați marcați
de disabilități de pronunție.
Realizarea parteneriatului logoped
– elev – familie – școală în
procesul correctional –
recuperatoriu al elevilor cu
diclalie de diversă natură și
gravitate "

3.

Seminar teoretico-practic

,,Metode,tehnici și procedee de

Decembrie 2019

lucru cu elevii – logopați marcați

11 .12.2019

de disabilități dislalice.realizarea
parteneriatului logoped-elevfamilie-școală în procesul
correctional – recuperatoriu al
elevilor cu defecte de pronunție
de defirită natură și gradivitate
"(cl.II)
4.

Seminar teoretico-practic

,,Metode,tehnici și procedee de
lucru cu elevii – logopați marcați
de disabilități dislalice.realizarea
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Februarie 20120

parteneriatului logoped-elevfamilie-școală în procesul
correctional – recuperatoriu al
elevilor cu defecte de pronunție
defirită natură și gradivitate
"(cl.III)
5.

Seminar teoretico-practic

,,Metode,tehnici și procedee de
lucru cu elevii – logopați marcați
de disabilități dislalice.realizarea
parteneriatului logoped-elevfamilie-școală în procesul
correctional – recuperatoriu al
elevilor cu defecte de pronunție
defirită natură și gradivitate "(cl.I)
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Aprilie 2020

18.ACTIVITATEA PSIHOLOGULUI ȘCOLAR.

OBIECTIVE DE BAZĂ:
O1:

Asigurarea suportului psihologic pentru dezvoltarea și formare unei personalități capabile de

autodezvoltare, care să posede un sistem de cunoștințe și competențe necesare integrării psihosociale;
O2: Prevenirea si combaterea, excluderea marginalizării copiilor în instituțiile de învățământ general;
O3: Identifica și a interveni timpuriu în cazul copiilor aflați în dificultate, în situații de risc;
O4: Conlucrare cu admininstrația instituției și cadrele didactice, părinții/reprezentanții legali în crearea mediului educațional favorabil pentru dezvoltarea copilului.
Nr.
crt.
1

Conţinutul activităţii

Termeni de
realizare
3

2

Beneficiari
4

Forma de
activitate
5

I. Activitatea de prevenţie/profilaxie
I. 1 Activitatea de profilaxie cu elevii
1. Motivația învățării „Activitatea de azi contează și mâine ”

Octombrie
2019
OctombrieNoiembrie
2019
Noiembrie
2019

Elevii claselor
VII/IX
Elevii claselor a VI

Seminar instructiv

Elevii claselor VIII

Seminar

2.

„Preadolescența- între risc și oportunitate”.

3.

Autoanaliza și autoaprecierea

4.

Strategii optime de soluționare a conflictelor școlare.

Decembrie

Clasele a V/VII

Masă rotundă

5.

Gândirea pozitivă

Ianuarie

Clasele VI/VII

Seminar

6.

Tehnologiile moderne- prieten sau inamic

Martie

Clasele a VII/IX

Polemica
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Dezbaterea

Note
6

7.
8.

Fii intelligent- nu fi violent!
Cauzele comportamentului agresiv și modalități de
diminuare a lui.
Fii stăpân pe viitorul tău.

Aprilie

Clasele VI/IX

Masă rotundă

Mai, 2020

Clasele a IX-a

Lectie

I. 2 Activitatea de profilaxie cu cadrele didactice
Octombrie
2019

Cadre didactice

2.

Adaptarea elevilor în clasa a V-a la condițiile noi de
învățare.
Asigurarea adaptarii elevilor la treapta primara.

Noiembrie 2019

Cadre didactice

Comunicare

3.

Profilaxia arderii profesionale

Februarie 2020

Cadre didactice

Informare

4.

Climatul moral- psihologic, dimensiunea a bunastarii si
performanta colectivului pedagogic.
Motivatia elevilor

Martie

Cadre didactice

Masa rotunda

Aprilie

Cadre didactice

1.

5.

I. 3 Activitatea de profilaxie cu părinţii/reprezentanţii legali
Octombrie 2019

Clasele a I/ IV

2.

Rolul climatului familial în dezvoltarea personalității
copilului
Particularitățile de vârstă a școlarului mic

Octombrie, 2019

Clasele a I/ IV

3.

Particularitățile de vârstă a preadolescentului

Noiembrie

Clasele a V/VIII

Comunicare

4.

Educația fără violență

Ianuarie

Clasele a VI

Informare

5.

Pedeapsa și urmările ei

Martie

Clasele a VIII

Masa rotunda

6.

Educația financiară a copiilor

Aprilie

Clasele a IX

Informar4

1.

Informare
Informare

II. Activitatea de evaluare psihologică şi psihodiagnoză
1.

Observarea dinamicii și stărilor psihice a discipolilor pe
parcursul aflării în instituție.

Septembrieoctombrie
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Elevii cu CES

Testarea

2.

Determinarea proceselor cognitive la elevii cu CES

OctombrieNoiembrie

Elevii cu CES

Testare

3.

Studierea multiaspectuală a copiilor nou-înmatriculați în
scopul asigurării adaptării optime la condițiile noi

Pe parcursul anului

Clasele I

Testare

4.

Adaptarea elevilor mediul scolar

La solicitare

Elevii cu probleme

5.

Informarea admininstrației

Aprilie-Mai

Informare

III. Activitatea de intervenţie psihologică
III.1. Activitatea de consiliere psihologică
1.

Consilierea elevilor

Marti 10-11

Clasele I-IX-a

2.

Cosilierea cadrelor didactice

Mercuri 11-12.30

Cadre didactice

Consilierea parintilor

Vineri 11-12.30

Parintii

3.

Consiliere
individuala/grup
Consiliere
individuala/grup
Consiliere
individuala/grup

III.2. Activitatea de dezvoltare personală
1.
2.

Elaborarea programelor de interventie pe domenii:
cognitive, comunicare, comportament adaptativ.
Dezvoltarea increderi in sine.

Pe parcursul anului

Elevii, parintii.

Octombrie

Clasele a VII/IX-a

Sedinta

Noiembrie
2019

Elevii claselor V/VI

Lecție

4.

Dezvoltarea încrederii în forțele proprii și formarea
responsabilităților pentru viață.
Dezvoltarea proceselor psihice.

Pe parcursul anului

Elevii din grup de
risc

Sedinta

5.

Dezvoltarea abilitatilor de comunicare eficienta

Conform orarului

6.

Dezvoltarea sferei emotionale

Conform orarului

3.
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IV. Alte activitati
1.

Dotarea Cabinetului de asistenta psihologica cu material
si instrumente de lucru.

Pe parcursul anului

2.

Studierea documentelor cu character normative si
aducerea la cunostinta celor interesati.

Pe parcursul anului

3.

Participarea intrunirele metodice ale dirigintilor si
cadrelor didactice.

Conform planului de
activitate

4.

Informarea admininstrației, dirigințelor, părinților cu
rezultatele investigațiilor

Aprilie-Mai

Elevii cu CES

5.

Întocmirea documentelor necesare elevilor

Pe parcursul anului

Clasele I-IX

6.

Analiza și pronosticul rezultatelor obținute în urma
evaluari psihologice

Mai

La solicitare

Elevii, cadre
didactice, parintii.

Informare

Informare

V. Seminare
1.

Organizarea si planificarea activitatii psihologice din
institutiile de invatamint general in asigurarea unui proces
educational de calitate.

10.09.2019

Psiholog școlar
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Baranețchi Gabriel

19.PLANUL ANUAL AL CONSILIULUI ELEVILOR DIN GIMNAZIU

Activita

10. Ședință organizatorică. Planuri de perspectivă.

tea CE
11. Formarea grupurilor de inițiativă pentru
implementarea Programului de granturi mici
oferite de FPT Rîșcani
12. Aplicarea proiectelor de granturi mici

1.1 Cunoaşterea Regulamentului intern și a
articolelor ce se referă la activitatea CE
2.1
Cunoaşterea şi identificarea necesităților din şcoală
(chestionare, interviuri)

15. Grupul meu de tineri.
16. Gură spartă.
17. Eu nu am pe nimeni

18. Puterea anturajului.Totalizări, planuri de
perspectivă.

Octombrie

2.2 Formarea grupurilor de inițiativă
3.2
Să prezinte formularele de aplicare
3.2 Să conștientizeze importanța activităților de
implementare a proiectelor

13. Dependența

14. Voluntariatul-petrecere a timpului liber!

Septembrie

Noiembrie

4.1

Decembrie

Să prezinte aspecte privind efectele unor droguri,
în plan social, fizic, pe termen scurt și lung
5.1 Să conștientizeze importanța activităților d
evoluntariat

6.1 Să discute despre aspectele pozitive ale grupului
lor de tineri
7.1 Să discute despre vocabularul și comportamentul
zilnic al tinerilor
8.1Să realizeze
portretul prietenului adevărat
8.2 Să echilibreze
cele două lumi (familia și prietenii)
9.1 Să dezvolte abilități de analiză a activităților
desfășurate pe parcursul anului de învățământ
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Ianuarie

Februarie

Martie
Aprilie
Mai

Coord.
adult
CE
membrii
CLE,
mentorii de
grup
membrii
CLE,
mentorii de
grup
Coordonato
rul CLE
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