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Nr. 

d/o 

Activităţi planificate Obiective Termen de realizare Responsabil 

I. Management 

1. Consiliu Consultativ 

 

Raport de stare a sistemului educațional din Nisporeni, la finele 

semestrului I, anul de studii 2020-2021 

 

 

Generalizarea activității DITS 

Nisporeni pentru Semestrul I, 

anul de studii 2020-2021 

 

Marți, 05 ianuarie 

2021, 

09.00 

 

Colaboratorii  

DÎTS Nisporeni 

2. Consiliu de Administrație 

 

1. Cu privire la executarea bugetului direcţiei de învăţământ, 

Casei de Creaţie a Copiilor, Şcolii de Sport pentru anul financiar 

2020; 

 

2. Cu privire la acordarea asistenței psihopedagogice copilului 

aflat în situație de dificultate; 

 

3. Cu privirea la aprobarea Regulamentului privind organizarea 

şi desfăşurarea competiţiei la Baschet. 

 

 

Monitorizarea implementării 

actelor reglatorii elaborate;  

 

 

Miercuri, 27 ianuarie 

2020, 

14.00 

 

Fărâmă Victoria  

 

Drumea Olga 

 

Lungu Valeriu 

3. Şedinţe de lucru cu angajaţii DÎTS Organizarea eficientă a 

activităţii DÎTS Nisporeni 

Săptămânal 

(în fiecare zi de luni) 

Sterpu Nina 

4. Vizite în instituţii cu scopul examinării petiţiilor parvenite. Examinarea petiţiilor, oferirea 

răspunsurilor în termen  

Pe parcurs lunii Colaboratorii 

direcţiei 

II. Formarea continuă a cadrelor didactice 

5. Formare pentru cadrele didactice de clasele primare,  

 Educația digitală, clasa a III-a, lucrul cu manualul. 

Consiliere și îndrumare 

metodologică a cadrelor 

didactice 

 

Luni, 04 ianuarie 

2021, 10.00 

 

Negură Eugenia 



6. Seminar instructiv-metodic cu profesorii de Limba şi 

literatura română: Abordarea curriculară la disciplina Limba și 

literatura română. 

Consiliere și îndrumare 

metodologică a cadrelor 

didactice 

Implementarea curriculum la 

disciplină 

Vineri, 15 ianuarie 

2021, 

Ora 10.00 

Ghicov Adrian 

7. Consilierea administratorilor  SIME a instituțiilor de 

învățământ 

Totalizarea rezultatelor introducerii datelor pentru semestrul I, 

anul de studii 2020 – 2021, în SIME 

 

Consilierea administratorilor 

bazei de date SIME 

Joi,  21 ianuarie 2021 Vacari Aurelia 

8.  Formarea cadrelor didactice la disciplina  Educație pentru 

societate  

( clasa a VII-a, Modulul III),  

 

Implementarea curriculum la 

disciplină 

Miercuri, 06 ianuarie 

2021 

Ora 09.30 

Lungu Valeriu 

 

 9. Seminar  teoretico-practic cu profesorii de fizică: 

Realizarea lucrărilor practice la fizică în cadrul desfășurării 

procesului educational la distanță. 

 

Consiliere și îndrumare 

metodologică a cadrelor 

didactice 

Joi, 28 ianuarie 2021, 

ora 14.00 

Ulinic Inga 

 

Dima Valeriu 

10. Consiliere metodică a învățătorilor claselor primare: 

Evaluarea eficientă și calitativă a produselor școlare curriculare 

în baza MECD. 

Consiliere și îndrumare 

metodologică a cadrelor 

didactice 

 

Vineri, 29 ianuarie 

2021, ora 14.00 

 

Negură Eugenia 

III. Concursuri. Activități extrașcolare 

11. 

 

Prezentarea ofertelor de participare la concursul ”Pedagogul  

anului ”  

Sporirea prestigiului meseriei de 

pedagog 

10 ianuarie 2021 Conducătorii de 

instituții 

Andronache 

Maria 

12. 

 

Prezentarea ofertelor de participare la Olimpiada școlară raională         Identificarea și valorificarea 

elevilor dotați 

15 ianuarie 2021 Conducătorii de 

instituții 

Andronache 

Maria 

13. 

Turnamentul republican în domeniul drepturilor omului/ 

copilului 

Etapa locală  

Valorificarea potențialului 

intelectual și creativ al copiilor 

Pe parcursul lunii Lungu Valeriu 

 



14. 

Centru de exelență la chimie /Atelier pentru elevi 

1. Rezolvarea problemelor la chimie în bază de formule’’ 

(clasa a IX-a)  

2.  Rezolvarea problemelor la chimie în bază de formule”  

(clasele liceale) 

 

Identificarea și valorificarea 

elevilor dotați 

 

Luni, 21 ianuarie, 

2021 

 

Marți, 22 ianuarie, 

2021 

 

Lungu Alexandra 

IV. Serviciul de asistenţă psihopedagogică: 

 

 

15. 

Ședință de lucru cu specialiștii SAP: 

- Cu privire la realizare acțiunilor din  luna ianuarie. 

- Propuneri de activități pentru luna februarie. 

- Cu privire la realizarea procesului de evaluare / reevaluare a 

dezvoltării copilului 

 

Planificarea activității 

pentru luna februarie 
Luni, 25 ianuarie 

2021 

  

 

 Specialiștii SAP 

16. 

Seminar metodologic ,, Sugestii pentru o interacțiune corectă cu 

copiii din spectru autist” 

Tehnici eficiente de lucru cu 

copiii cu TSA 

Joi, 28 ianuarie, 2021 

Grădinița de copii 

Milești 

Drumea O. 

Pahome L. 

 

17. 

Evaluarea complexă a dezvoltării copilului 

- Analiza dosarelor copiilor înaintate spre evaluare 

complex 

- Evaluarea complexă a dezvoltării copilului  (la solicitare) 

- Completarea rapoartelor de evaluare complexă și 

multidisciplinară a copiilor pe domenii. 

 

Identificarea necesităților  

copiilor 
Ianuarie, 2021 

Specialiștii SAP 

18. 

Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, completarea 

rapoartelor şi transmiterea lor in instituţiile: 

IP Gimnaziul ,,Ștefan cel Mare” Nisporeni 

IP Școala primară-grădiniță Cîrnești 

Identificarea progreselor/ 

regreselor copiilor cu CES 
Ianuarie, 2021 

Specialiștii SAP 

19. 

Asistență educațională copiilor cu probleme în dezvoltare 

(conform cererilor parvenite, graficului elaborat lunar și la  

solicitare) 

Dezvoltarea motivației pentru  

învățare 

 

Ianuarie, 2021 Bouroș Ion 

Pahome Lilia 

 

20. 

Consilierea părinților, cadrelor didactice, (conform cererilor 

parvenite,  graficului elaborat și la  solicitare) 

Prevenirea/depășirea 

dificultăților de învățarea 

Ianuarie, 2021 Rotaru Natalia 

Bouroș Ion 

Drumea Olga 



21. 
Asistență psihopedagogică copilului aflat în dificultate ( conform 

graficului, la solicitare) 

Dezvoltare personală Ianuarie, 2021 Pahome Lilia 

Drumea Olga 

22. 
Asistență kinetoterapeutică a copiilor cu dizabilități 

fizice/neuromotorii, (conform cererilor parvenite) 

Corecții kinetoterapeutice Ianuarie, 2021 Ciochină Tudor 

23. 

Oferirea asistenței kinetoterapeutice  privind măsurile de 

intervenție și serviciilor de suport pentru incluziunea 

educațională a copiilor cu probleme în dezvoltarea fizică. 

Intervenția kinetoterapeutică 

timpurie 

Ianuarie, 2021 Ciochină Tudor 

24. 

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 Ianuarie, 2021 

Drumea Olga 

Pahome Lilia 

 

25. 
 Asistență metodologică cadrelor didactice din instituțiile de 

învățământ în lucrul cu copiii cu cerințe educaționale speciale. 

Asistență metodologică cadrelor 

didactice 
Ianuarie, 2021 

Specialiștii SAP 

26. 

Completarea bazei de date a copiilor cu CES după categorii de 

dizabilitate, la nivel de instituție școlară și preșcolară și evidența 

lor. 

Evidența copiilor cu  cerințe 

educaționale speciale Ianuarie, 2021 

  

Drumea Olga 

V. Activități orientate spre implementarea actelor normative 

 

 

27. 

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 

28. Monitorizarea situației COVID în instituțiile de învățământ . Monitorizarea situației COVID Zilnic  Lungu Alexandra 

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

educațional 

Săptămânal  Drumea Olga 

Lungu Valeriu 

30. Funcționalitatea sistemele de încălzire în instituțiile educaționale 

din raion, în perioada rece a anului 

Monitorizarea gradului de 

funcționare 

Pe parcursul lunii Bejan Boris 

31. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea  

funcției de director în instituțiile de învățământ. 

Desfăşurarea etapelor de concurs 

conform reglemen-tărilor 

Pe parcursul lunii  Guțu Viorica 

Conducătorii de 

instituții 

VI. Prezentarea rapoartelor/ notelor informative către DÎTS Nisporeni: 

 

32.  

1. Raport statistic Nr. 6-c, 2020. Activitatea bibliotecilor 

 

 Până la 15 ianuarie 

2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Raport statistic Nr. 1-cf, Dezvoltarea culturii fizice și sportului 

 

Totalizarea și raportarea 

calitativă a informațiilor, în 

termen 

Conducătorii 

instituțiilor de 

învățământ 

 

 

VII. Prezentarea rapoartelor/ notelor informative,  materialelor către MECC al RM, alte instituţii ale statului  etc. 

 

33.  

1. Raport statistic Nr. 6-c, 2020. Activitatea bibliotecilor 

 

2. Raport statistic Nr. 1-cf, Dezvoltarea culturii fizice și sportului 

 

 

 

Totalizarea și raportarea 

calitativă a informațiilor, în 

termen 

 

Până la 29 ianuarie 

2021 

Până la 20 ianuarie 

2021 

 

 

Crăciun Nina 

 

Lungu Valeriu 


