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Nr. 

d/o. 

Activităţi planificate Obiective Termen de 

realizare 

Responsabil 

1.  Şesiuni de lucru online  cu angajaţii DÎTS Organizarea 

eficientă 

a activităţii 

La necesitate  Sterpu N. 

2. Sesiuni de lucru online cu  conducătorii instituţiilor educaţionale Periodic  Sterpu N. 

3. Monitorizarea situaţiei epidemiologice din instituţiile educaţionale din 

raion 

 

Monitorizare 

continuă şi 

ghidare  

 

Zilnic Lungu A. 

cond. inst.  

4.  Monitorizarea organizării şi desfăşurării procesului educaţional la 

distanţă în instituțiile educaționale  

Zilnic  Bejan SD. 

Conduc. inst.  

5. Monitorizarea  desfăşurării evaluarii vivacităţii si calităţii manualelor 

scolare 

Zilnic Colaboratorii direcţiei 

cond. inst.  

6. Formarea online a formatorilor locali privind utilizarea resurselor 

digitale  

Formarea 

abilităţilor 

digitale 

Pe parcurs  Bejan S./Vacari A. 

formatorii locali  

7. Realizarea chestionării cadrelor didactice în cadrul studiului de 

evaluare a vivacităţii şi calităţii manualelor şcolare în anul 2020 

Completarea 

chestionarelor de 

către cadrele 

didactice  

Până la 09 

aprilie   

Conducătorii de instituţii  

8. Generalizarea rezultatelor  chestionării cadrelor didactice în cadrul 

studiului de evaluare a vivacităţii şi calităţii manualelor şcolare în anul 

2020 pentru fiecare manual  

Generalizarea 

rezultatelor, 

întocmirea 

raportului 

Până la 23 

aprilie  

Colaboratorii direcţiei  

9. Formarea online a cadrelor didactice la disciplina Educaţia pentru 

societate la UI 4. 

Instruire şi 

formare 

Pe parcurs  Lungu V. 

Formatori locali  

10. Serviciul de asistenţă psihopedagogică: 

1. Realizarea procesului de evaluare complexă a dezvoltării copilului, 

la solicitările conducătorilor de instituţii. 

Identificarea 

necesităților 

copiilor 

 

 

 

  

La 

 

solicitare 

 

 

 

 

 

Specialiştii SAP 

 

 

2. Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, completarea rapoartelor şi 

transmiterea lor în instituţii 

Identificarea 

pro/regreselor 

copiilor cu CES 

3. Asistență psihopedagogică, educațională,  copiilor cu CES  

la distanţă  

Dezvoltarea 

motivației pentru  

învățare 

4 .  Asistență metodologică președintelui CMI  și CDS din instituțiile 

educaționale (la solicitare), cu privire la  Regulamentului de susținere a 

examenelor din sesiunea 2020 

Formare 

profesională  



  

 

 

 

 

 

 

5. Consilierea online a copiilor în situație de risc și a părinților 

acestora, a copiilor cu cerințe educaționale speciale și părinților/ 

persoanelor care au la întreținere copii cu CES 

Încurajarea, 

depăşirea 

dificultăţilor 

6. Completarea formularului nr. 5 pentru copii cu Cerințe Educaționale 

Speciale aflați la evidența SAP și care au fost reevaluați recent 

Respectarea  HG 

 nr. 357 

11.  

Prezentarea informaţiilor / rapoartelor către DÎTS  

 informaţie privind organizarea procesului educaţional la 

distanţă în instituţie 

 informaţie privind organizarea procesului educaţional la 

distanţă în IET 

 datele privind dinamica situaţiei epidemiologice din instituţie 

 transmiterea chestionarelor completate de cadrele didactice  în 

cadrul studiului de evaluare a vivacităţii şi calităţii manualelor 

şcolare în anul 2020     etc.  

 

 

 

 

 

Rapoarte și 

informații  

prezentate în 

termen 

 

 

Săptămânal, 

până miercuri  

 

Zilnic 

Până vineri,  10 

martie   

 

 

 

 

 

Conducătorii instituțiilor 

 

 

12. Prezentarea rapoartelor/ notelor informative către MECC,  alte 

instituţii ale statului  etc. 

 informaţie privind organizarea procesului educaţional la 

distanţă în instituţiile şcolare 

 informaţie privind organizarea procesului educaţional la 

distanţă în instituţiile de educaţie timpurie 

 datele privind dinamica situaţiei epidemiologice din instituţiile 

educaţionale din raion 

 raport de realizare a chestionării cadrelor didactice în cadrul  

studiului de evaluare a vivacităţii şi calităţii manualelor şcolare 

în anul 2020 

Rapoarte şi 

informaţii 

prezentate în 

termen 

 

 

Săptămânal 

 

Săptămânal 

 

Zilnic  

 

 

Până la 24 

aprilie  

 

 

Bejan S. 

 

Lupea P. 

 

Lungu A. 

 

Crăciun N. 



 


