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Nr. 

d/o. 

Activităţi planificate Obiective Termen de 

realizare 

Locul desfăşurării Responsabil 

1. Şedinţa Consiliului Consultativ nr. 2 

1.  Raport semestrial de activitate al DÎTS 

Nisporeni 

2. Cu privire la procesul de implementare a  

Instrucţiunii privind managementul temelor pentru 

acasă în învăţământul primar, gimnazial şi liceal 

3. Aspecte privind monitorizarea activităţii CDS 

şi a preşedintelui CMI privind elaborarea şi 

implementarea PEI 

 

Determinarea  gradului de 

realizare a planului managerial 

 

Identificarea punctelor 

forte/slabe 

Oferirea recomandărilor 

 

 

 

 

17 ianuarie  

  

 

 

 

Centrul metodic,  

ora 830 

 

Sterpu N.  

 

Bejan S. 

 

 

Dumbravă L. 

2. Şedinţa Consiliului de Administraţie 

1. Starea şi funcţionalitatea autobuzelor şcolare 

2. Realizarea bugetelor DÎTS, Centrului  de 

Creaţie a Copiilor, Şcolii de Sport pentru anul 

financiar 2018 şi bugetul planificat pentru anul 

2019. 

3. Implementarea proiectului Modelarea 

Programelor  de Educaţie Parentală 

 

 

Identificarea 

problemelor/dificultăţilor  şi a 

căilor de soluţionare 

 

 

 

 

11 ianuarie 

 

 

 

Centrul metodic,  

ora 1400 

 

 

Bejan B. 

Apostu T. 

 

 

Lupea P. 

3. Şedinţe de lucru cu angajaţii DÎTS Organizarea eficientă a activităţii 

săptămânale; 

Discutarea problemelor,  

oferirea soluţiilor 

Săptămânal 

(în fiecare 

luni, după 

necesitate) 

 

Centrul metodic,  

ora 1500 

 

 

Sterpu N. 

 

4.  Vizite de lucru privind: 
- organizarea şi desfăşurarea procesului 

educaţional  

- implementarea documentelor de politici 

 

 

 

Monitorizare, evaluare  şi 

consiliere 

 

 

 

Pe parcursul 

lunii 

 

 

Instituţii educaţionale 

 

Bejan S. 

Colaboratori ai 

direcţiei 

5. Mese rotunde regionale cu managerii şcolari, 

cadre didactice, elevi, părinţi privind impactul 

iniţiativelor de modificare a documentelor de 

politici de către MECC şi Organul local de 

Determinarea impactului 

iniţiativelor  de modificare a 

documentelor de politici 

 

Pe parcursul 

lunii 

 

Instituţii 

educaţioanle 

Sterpu N. 

Colaboratori ai 

direcţiei 



specialitate 

6.  

 
Seminare instructiv-metodice: 

1.  Aria curriculară Educaţia fizică: Rolul culturii 

fizice în dezvoltarea copiilor 

 

 

 

Îndrumarea 

metodologică  a cadrelor 

didactice 

pe problemele 

 vizate 

23 ianuarie  Centrul metodic, 

ora 830 

Lupea P.  

 

2. Atelier de lucru cu învăţătorii: Master-class  

Metodologia de Evaluare Criterială prin 

Discriprori 

a) Formarea de competenţe la elevi  în cadrul 

orelor de matematică prin rezolvarea de probleme. 

Exemple de bune practici şi realizări  

b) Eficientizarea demersului didactic în formarea 

competenţelor la elevi şi importanţa dozării  

volumului temelor pentru acasă  (bune practici) 

18  ianuarie Centrul metodic, 

 ora 830 

Negură E. 

3. Formarea competenţelor în cadrul lecţiilor de 

educaţie tehnologică. 

29 ianuarie Centrul metodic, 

 ora 830 

Andronache M. 

4. Metode şi strategii de activitate cu copiii cu 

CES ( bune practici) 

5. Completarea rapoartelor statistice1-cf ; I 5-ips. 

( profesorii de ed. fizică) 

25 ianuarie  Centrul metodic, 

 ora 830 

Lungu V.  

7. Masă rotundă cu profesorii de istorie şi 

geografie: Normarea eficientă a temelor pentru 

acasă  în vederea asigurării calitatăţii procesului 

educaţional 

Diseminarea bunelor practici 15 ianuarie Centrul metodic, 

 ora 830 

Lungu V. 

8. Centrul de excelenţă: Limba şi literatura  

română: Formarea competenţei de  comunicare 

orală ( atelier de discuţie) 

 

 

Pregătirea elevilor pentru 

olimpiadă 

24 ianuarie IP Gimnaziul  

„M. Eminescu” 

ora 1400 

Bejan S. 

Zabolotin L. 

Biologie: Sistemul excretor. Structura și prevenirea 

patologiilor sistemului excretor” ( elevi, clase de liceu) 
22 ianuarie IP LT „B.Cazacu” 

ora 1400 

Bejan S. 

Creciun L. 

9. Olimpiada  şcolară la disciplinele de studii, etapa 

şcolară 

Desfăşurarea etapei şcolare Pe parcursul 

lunii 

Instituţiile de 

învăţământ 

Managerii şcolari 

10. Târgul de Crăciun ( eveniment desfăşurat  p/u 

copiii defavorizaţi,copii cu perfotrmanţe deosebite 

Susţinerea copiilor  03 ianuarie or. Chişinău Andronache M. 

Managerii şcolari 



etc.) 

11. Festivalul raional al tradiţiilor de iarnă, 

 ediţia 2019 

Promovarea valorilor culturale, a 

tradiţiilor naţionale 

03 ianuarie Centrul de Cultură şi 

Tineret „Luceafărul”, 

ora 1000 

Andronache M. 

12. Serviciul de asistenţă psihopedagogică: 

1. Evaluarea complexă a dezvoltării copilului, 

completarea rapoartelor de evaluare şi 

transmiterea   în instituţii 

 

Evaluarea dezvoltării copilului, 

elaborarea rapoartelor 

 

Pe parcursul 

lunii,  

la solicitare 

 

SAP 

Instituţii educaţionale 

 

 

 

Dumbravă L. 

 

Specialiştii SAP 
2. Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, 

completarea rapoartelor şi transmiterea lor in 

instituţii 

Completarea rapoartelor, urmare 

reevaluării  dezvoltării copilului 

cu CES 

 

Conform 

graficului 

 

Gimnaziile:  

“V. Bulicanu”  

Brătuleni 

“Ştefan cel Mare” 

“I. Creangă” 

3.Consilierea copiilor aflaţi în situaţie de risc,   

a copiilor cu CES cât şi a părinţilor acestora 

Încurajarea şi susţinerea 

părinţilor 

 

 

La solicitare 

SAP 

Instituţii educaţionale 

Drumea O. 

4. Asistenţă pedagogică/educaţională  

copilului aflat în dificultate 

 Motivarea pentru învăţare SAP 

Instituţii educaţionale 

Chetraru A. 

5. Asistenţă konoterapeutică copiilor cu 

dizabilităţi fizice/neuromotorii 

Corecţii kinetoterapeutice SAP 

Instituţii educaţionale 

Ciochină T. 

13. Elaborarea și aprobarea materialelor  pentru 

olimpiada la disciplinele școlare; 

Materiale de concurs elaborate şi 

aprobate 

Pe parcursul 

lunii 

- Specialiştii 

responsabili pe 

discipline 

14. Prezentarea rapoartelor şi informaţiilor: 

Raport de activitate pe I semestru al anului de 

studii 2018-2019; 

- oferta de participare la Olimpiada şcolară; 

Rapoarte/oferte prezentate în 

termen 

 

Până la 

15 ianuarie 

-  

 

Managerii 

instituţiiilor 

- oferta de participare la Concursul 

raional”Pedagogul anului”. 
 Până la 

20 ianuarie 
- 

15. Prezentarea notelor informative,  materialelor 

către MECC al RM, alte instituţii ale statului  etc.  

Note informative prezentate în 

termen 

Conform 

solicitărilor 

- Colaboratori ai 

direcţiei 



 

 

 

 

 

 

16. Vizite în instituţii cu scopul examinarii petiţiilor 

parvenite  

Examinarea petiţiilor, oferirea 

răspunsurilor în termen  

Pe parcurs Instituţiile 

educaţionale 

Colaboratori ai 

direcţiei 


