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Nr.d/

o 

Activităţi planificate Obiective Termen de realizare Responsabil 

1. Consiliul Consultativ 

1. Cu privire la asigurarea cu cadre a instituțiilor educaționale, 

a.s.2020-2021. 

2. Cu privire la respectarea Metodologiei de înscriere în clasa întâi, 

a.s.2020-2021. 

3. Cu privire la activitatea Centrelor de Resurse în instituțiile de 

învățământ, a.s.2020-2021. 

4. Cu privire la pregătirea instituțiilor către sezonul rece, 2020-2021. 

5. Cu privire la Planul raional de acțiuni privind prevenirea și 

combaterea abandonului și absenteismului școlar, a.s.2020-2021. 

6.   Cu privire la situația COVID în instituțiile de învățământ, perioada 

septembrie-noiembrie 2020.  

7.   Cu privire la respectarea normelor sanitaro-epidemiologice în 

procesul de transportare a elevilor. 

 

 

Respectarea documentelor 

de politici. 

 

Constatări, generalizări și 

propuneri. 

 

 

 

Joi, 26 noiembrie 2020 

 

Guțu Viorica 

 

Negură Eugenia 

 

Drumea Olga 

Bejan Boris 

 

Lungu Valeriu 

 

 Lungu Alexandra 

  

Bejan Boris 

2. Consiliul de administrație 

1.  Cu privire la  asigurarea cu manuale a elevilor din învățământul 

primar, gimnazial si liceal în anul de studii 2020-2021. 

2.  Aprobarea Regulamentului „Pedagogul Anului,  ediția  2021 

3. Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

Olimpiadei şcolare  la disciplinele de studiu, ediția  2021. 

 

Probleme identificate şi  

oferirea soluţiilor; 

Acte  reglatorii elaborate;  

 

Asigurarea desfăşurării  

regulamentare a 

concursurilor. 

 

Vineri, 27 noiembrie 2020 

 

Crăciun Nina 

 

Andronache Maria 

  

3. Şedinţe de lucru cu angajaţii DÎTS Organizarea eficientă a 

activităţii 

Săptămânal 

(în fiecare zi de luni) 

Sterpu Nina 

4. Activități/schimb de experiență cu colegii din Kârghistan  Diseminare de bune 

practici 

 Luni, 02 noiembrie, ora 

10.00 

Sterpu Nina 

5. Formarea continuă a cadrelor de conducere 

Ședințe de informare cu conducătorii instituțiilor de învățământ. 

Asigurarea organizării 

calitative a procesului 

educațional 

Săptămânal  Sterpu Nina 

6. Sesiuni de formare cu cadrele de conducere  

1. Aspecte de prevenire a riscurilor online în procesul educațional la 

distanță. 

Siguranța online și 

politica de intervenție în 

cazurile de abuz online a 

copiilor. 

Joi, 05 noiembrie 2020 

ora 16.30 

 

Conducătorii 

instituțiilor 

2. Mecanisme de intervenție în cazuri de abuz online în procesul 

educațional la distanță. 

Vineri, 06 noiembrie 2020, ora 

16.30 



7. Sesiuni de instruire a personalului din instituțiile de educație 

timpurie în problematica prevenirii și controlului infecției COVID-19: 

  

 Crearea condițiilor 

sanita-ro-igienice și 

asigurarea securității în 

IET 

Pe parcursul lunii/ 

conform graficului 

Croitoru Svetlana 

- Cadre didactice 02-03.11., ora 13.00-15.00  

- Asistenți de educator/dădacă/dericătoare Marți, 17.11., ora 09.30-11.00 

- Alt personal  18.11.2020, ora 11.00-12.00 

19.11.2020, ora 11.00-12.00 

8. Sesiune de formare cu conducătorii IET: 

Noile prevederi ale Regulamentului de atestare ale cadrelor didactice. 

Elaborarea și evaluarea probelor de competență profesională. 

 

Implementarea noului 

Regulament de atestare. 

  

 Marți, 20 noiembrie  

 ora 09.30 

Andronache Maria 

9. Sesiune de formare/directori adjuncți: 

Noile prevederi ale Regulamentului de atestare ale cadrelor didactice. 

Elaborarea și evaluarea probelor de competență profesională. 

Vineri, 13 noiembrie  

 ora 14.00 

Andronache Maria 

10. Formarea continuă a cadrelor didactice 

Seminar  instructiv-metodic/învățământ primar 

Organizarea procesului educațional în clasele cu predare simultană. 

 

 Consiliere și îndrumare 

metodologică cadrelor 

didactice 

Miercuri, 18 noiembrie 

Ora 14.00 

Negură Eugenia  

11. Atelier de lucru/învățământ primar 

Individualizarea- factor esenţial în asigurarea  incluziunii copilului cu 

cerinţe educaţionale şi a educaţiei de calitate. Elaborarea curricula 

modificată în baza PEI   

Miercuri, 25 noiembrie 

Ora 14.00 

Negură Eugenia 

12. Seminar  instructiv-metodic/ Limba şi literatura română   

Abordarea curriculară la disciplina Limba și literatura română. 

  

Formarea cadrelor 

didactice în domeniu 

Pe parcurs  Marian Rodica 

Ghicov Andrian 

13. Seminar  instructiv-metodic/Limba engleză 

Diversificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare  în    procesul 

de formare a competenţelor de comunicare. 

Instruire, îndrumare 

metodologică cadrelor 

didactice 

 Joi,  24 noiembrie  

Ora 14.00 

Marian Rodica 

14. Seminar metodico-practic/Chimie 

Utilizarea inofensivă a metalelor în activitatea cotidiană. 

Formarea cadrelor 

didactice în domeniu 

Marți, 24 noiembrie 

 ora 14.00 

Lungu Alexandra 

15. Probe de evaluare: 

Matematică, clasa a IX-a 
Analiză şi recomandări  

pentru dezvoltarea 

competenţelor elevilor 

Miercuri, 18 noiembrie Crăciun Nina 

Istoria românilor şi universală, clasa a IX-a Marți, 24 noiembrie Lungu Valeriu 

16. 

Concursuri. Activități extrașcolare. 

Campionatul Republican de jocuri intelectuale ,,Sub cușma lui 

Guguță’’ ediția a III-a. 

Valorificarea potențialului 

intelectual și creativ al 

copiilor 

Miercuri, 04 noiembrie 2020 Lungu Valeriu 

Mocanu Lilia 



Ziua mondială de prevenire a abuzului față de copii    Joi, 19 noiembrie 2020 Conducătorii de 

instituții 

Andronache Maria Ziua mondială a drepturilor copilului Vineri, 20 noiembrie 2020 

Concursul ,,La izvoarele înțelepciunii’’, etapa raională Joi, 05 noiembrie  Crăciun Nina 

17. 

Instituții extrașcolare/ Activitatea Școlii de Sport, or.Nisporeni 

1. Campionatul Republicii Modova la Fotbal, ediţia 2020, devizia A, 

copii şi juniori 

 

Participarea la 

campionarele și turneele 

republicane 

Pe parcursul lunii, conform 

calendarului activităților 

sportive 

  

 

  

Brașoveanu Grigore 

2. Turneu republican la Handbal 

18. 

Serviciul de asistenţă psihopedagogică: 

1. Seminar metodologic  cu cadrele didactice de sprijin,,Specificul 

asistenței la copiii cu cerințe educaționale în contextul pandemic‘’ 

Dezvoltarea 

competențelor 

profesionale 

Joi, 12 noiembrie 2020 

Drumea Olga 

Bîtcă Veronica 

2. Instruire online a psihologului SAP în cadrul Proiectului 

Mensana: 

  Anxietatea și tulburarea obsesiv compulsivă. 

  Stres și tulburări psihomatice.  

 Joi, 19.11.20 

Vineri, 20.11.20 

Miercuri, 25.11.20, 

ora 13-17 

 

Drumea Olga 

3. Instruire online a specialiștilor SAP: ,,Tehnici moderne de 

intervenții integrate în autism și alte dizabilități asociate’’. 

Dezvoltarea 

competențelor 

profesionale 

  Pe parcursul lunii/conform 

graficului 

Specialiștii SAP 

4. Realizarea procesului de evaluare complexă a dezvoltării copilului 

în instituțiile: Gimnaziul Brătuleni, Gimnaziul Bălănești, Gimn.,,Ion 

Creangă,, Soltănești.Completarea și transmiterea rapoartelor. 

Identificarea necesităților 

copiilor 

Pe parcursul lunii 

 

 

 

 

 

Specialiștii SAP 

5. Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, completarea rapoartelor 

şi transmiterea lor in instituţiile:   Gimnaziul Cristești, Gimnaziul  

Seliște,  Gimnaziul Brătuleni, Gimnaziul Vînători.  

Identificarea progreselor/ 

regreselor copiilor cu 

CES 

6. Consilierea 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. 

Suport oferit pentru acces 

la serviciile SAP 

7. Asistență metodologică cadrelor didactice din instituțiile de 

învățământ în lucrul cu copiii cu cerințe educaționale speciale. 

Asistență metodologică 

cadrelor didactice 

8. Asistență psihopedagogică copilului aflat în dificultate. Probleme depăşite, 

corecţii  kinetoterapeutice 

19. Monitorizarea  punerii în aplicare a   Reglementărilor speciale privind 

organizarea anului de studii   2020-2021 în contextul epidemiologic 

COVID -19 

Aplicabilitatea  actelor 

normative 

Pe parcursul lunii Colaboratorii 

direcţiei 



 

20. Monitorizarea situației COVID în instituțiile de învățământ . Monitorizarea situației 

COVID 

Zilnic  Lungu Alexandra 

 21. Monitorizarea școlarizării copiilor/elevilor din grupurile de risc. Participarea copiilor în 

procesul educațional 

Săptămânal  Drumea Olga 

Lungu Valeriu 

 22. Monitorizarea şi coordonarea desfăşurării procesului de transportare 

a elevilor cu  respectarea normelor sanitaro-epidemiologice. 

Respectarea  condiţiilor  

de securitate a elevilor 

  Pe parcursul lunii Bejan Boris 

23. Pregătirea către perioada rece a anului (sistemele de încălzire, 

alte condiții) 

Monitorizarea gradului 

de pregătire 

Pe parcursul lunii Bejan Boris 

24. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor 

de director și director adjunct în instituțiile de învățământ. 

  Desfăşurarea etapelor de 

concurs conform 

reglemen-tărilor 

Pe parcursul lunii  Guțu Viorica 

Conducătorii de 

instituții 

25. Prezentarea rapoartelor/ notelor informative către DÎTS Nisporeni: 

1.  Participarea angajaților din IET în cadrul sesiunilor de formare 

republicane. 

2. Școlarizarea copiilor/elevilor din grupurile de risc. 

 

Rapoarte şi informaţii 

 

prezentate în termen 
La final de sesiune 

Săptămânal/fiecare zi de 

miercuri 

 

 

Conducătorii IET 

 

Conducătorii 

instituțiilor 

26. Prezentarea rapoartelor/ notelor informative,  materialelor către 

MECC al RM, alte instituţii ale statului  etc. 

1. Școlarizarea copiilor din grupurile de risc.   

2.  Situația epidemiologică în instituțiile educaționale (în google 

drive). 

Rapoarte şi informaţii 

 

prezentate în termen 
Săptămânal 

Zilnic 

 

 

 

Drumea Olga 

Lungu Alexandra 

27. Vizite în instituţii cu scopul examinarii petiţiilor parvenite.  Examinarea petiţiilor, 

oferirea răspunsurilor în 

termen  

Pe parcurs Colaboratori ai 

direcţiei 


