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Nr. 

d/o 

Activităţi planificate Obiective Termen de 

realizare 

Responsabil 

I. Management 

 

1. Consiliu de Administrație: 

1.  Cu privire la asigurarea protecţiei vieţii şi securităţii în 

instituţiile de învăţământ. 

2.  Aprobarea Regulamentului „Pedagogul Anului, ediția 2022. 

3. Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşu-

rarea Olimpiadei şcolare la disciplinele de studiu, ediția 2022. 

 

  Elaborarea actelor 

reglatorii solicitate în 

administrarea activităților 

manageriale. 

 

Noiembrie (ultima 

săptămână) 

 

Lungu Valeriu 

 

Andronache Maria 

 

Andronache Maria 

2. Ședință de lucru cu conducătorii IET: 

1.Cu privire la punerea în aplicare a Metodologiei de evaluare a 

cadrelor de conducere din învățământul general; 

2.Cu privire la punerea în aplicare a Metodologiei de evaluare a 

instituțiilor de învățămânr general. 

 

Dezvoltarea competențelor 

de autoevaluare și 

raportare 

 

 

15 noiembrie 2021, 

14.00 

 

 

 Nina Sterpu   

3. Ședință de lucru a Comisiei Metodice Raionale cu privire la 

organizarea tezelor semestriale, sesiunea de iarnă 2021, în 

instituțiile liceale 

Implementarea actelor 

normative 

16 nioembrie, 2021 

14.00 

 

Marian Rodica 

2. Monitorizare şi consiliere continuă  privind implementarea 

curriculumului la discipline, a realizării procesului educaţional 

eficient 

Proces educaţional 

organizat şi desfăşurat 

calitativ 

Pe parcursul lunii Colaboratorii 

DÎTS 

3. Monitorizarea  punerii în aplicare a   Reglementărilor speciale 

privind organizarea anului de studii   2020-2021 în contextul 

epidemiologic COVID -19 

Implementarea politicilor 

publice de sănătate 

Pe parcursul lunii Colaboratorii 

direcţiei 

4. Monitorizarea implementării Instrucțiunii privind prevenirea și 

combaterea abandonului școlar și a absenteismului. 

Diminuarea abandonului și 

absenteismului școlar 

Pe parcursul lunii Lungu Valeriu 

5.  Organizarea și desfășurarea ședințelor Comisiei de concurs la 

funcția de director. 

Respectarea prevederilor 

regulamentului 

Pe parcursul lunii Guțu Viorica  

6. Examinarea petiţiilor, oferirea răspunsurilor în termen Respectarea legii 

petiționarului  

Pe parcurs lunii Colaboratorii 

DITS 



7. Audierea copilului minor  în condiții speciale Respectarea drepturilor 

copilului 

Octombrie Pahome Lilia 

Chetrari Adriana 

8. 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 

Pe parcursul lunii Drumea Olga 

       II. Ghidarea și consilierea cadrelor didactice și de conducere 

 Ședințe de ghidare și consiliere a cadrelor didactice Ghidarea și consilierea 

cadrelor didactice și de 

conducere  

A doua jumătate a 

lunii (conform 

ordinului DÎTS) 

Marian Rodica 

III. Formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale 

1.  Ședință de informare cu conducătorii IET: 

1. Cu privire la respectarea actelor normative referitor la 

școlarizarea obligatorie a copiilor 5-6 (7) ani în IET. 

2. Recomandări cu privire la atestarea cadrelor didactice și 

manageriale în anul de studii 2021-2022. 

3. Incluziunea copiilor în instituțiile de educație timpurie. 

 Consiliere oferită privind 

aplicabilitatea actelor 

normative 

24 noiembrie 2021  

Lupra Parascovia 

  

Andronache Maria 

 

 Drumea Olga 

2. 

  

Seminar metodico-practic (Limba și literatura română) 

Strategii didactice în perspectiva inter-transdisciplinară în 

scopul dezvoltării competențelor lingvistice și literar artistice  

în cadrul orelor de limba și literatura română. 

Asigurarea transferului 

 modelului și experiențe- 

lor reușite în realizarea 

 unei educații de calitate.  

 

30 noiembrie 

2021 

 

Croitoru Svetlana 

Crîșmaru Silvia 

  

3. Master - class  ( Învăţământ primar) 

Individualizarea - factor esenţial în asigurarea  incluziunii  

copilului cu cerinţe educaţionale speciale. Elaborarea curricula 

modificată în baza PEI.  

Dezvoltare profesională 

a cadrelor didactice din 

instituţiile şcolare 

 

24 noiembrie 

2021 

Popescu Tatiana 

SAP Nisporeni 

4. Șeminar teoretico-practic (Matematică) 

Realizarea  procesului educațional  la matematică prin 

intermediul  problemelor. Didactica rezolvării problemelor. 

 

Promovarea compe-

tențelor profesionale ale 

cadrelor didactice   

 

26 noiembrie 

2021 

Crăciun Nina 

Cadre didactice 

5. Seminar metodico-practic (Istorie): Completarea şi utilizarea 

Portofoliului elevului la lecţiile de istorie. 

30 noiembrie 

2021 

Lungu Valeriu 

Iachimovschi N. 



6. Seminar metodico-practic (Chimie) 

Reacțiile chimice-procese de transformare a substanțelor. 

Tipuri de reacții chimice (clasa a VIII-a) 

 

 

Dezvoltarea competențelor 

Profesionale ale cadrelor 

didactice 

  

16 noiembrie 

2021 

 Lungu Al. 

Ghilețchi E. 

Andrușceac T. 

7. Seminar didactico-metodic cu profesorii de limbi străine 

Aplicarea Proiectului educațional la limba engleză. 

24 noiembrie 

2021 

Marian Rodica 

Gardaș Svetlana 

Popa Stela 

8. Seminar didactico-metodic (Geografie):  

Abordarea conceptului STEAM în predarea Geografiei 

30 noiembrie 

2021 

Lungu Valeriu 

Lefter Tatiana 

9. Seminar cu conducătorii muzicali din IET:  

Formarea atidudinii copiilor față de mizică prin intermediul 

,,Jocului  didactic  muzical”. 

Promovarea experiențelor 

  reușite în realizarea unui 

  unui proces educațional 

de calitate.  

 

26 noiembrie 2021 

Lupea Parascovia 

Mărgineanu Pavel 

10. Sesiune de formare republicană a formatorilor locali, discipli-

na Biologie: ,,Organismul uman și sănătatea’’, clasele VI-IX. 

Dezvoltarea competențelor 

profesionale ale cadrelor 

didactice 

03-04 noiembrie 

2021 

 

Lungu Alexandra 

11. Sesiune de formare locală a cadrelor didactice, disciplina 

Biologie: ,,Organismul uman și sănătatea’’, clasele VI-IX. 

10-11 noiembrie 

2021 

12. Ateliere de formare online a cadrelor didactice debutante la 

disciplina „Educaţie pentru societate” (unitat. de învăţare nr.2), 

clasele V-VII și X-XII 

Îndrumare metodologică 

de implementare a 

curricula 2018 la disciplină 

01 – 08 noiembrie 

2021 

Lungu Valeriu 

13. Ședință de informare cu bibliotecari școlari     Dezvoltarea profesională 

a bibliotecarilor școlari 

 03 noiembrie 

2021 

Crăciun Nina 

14.  Curs online ,,Depresie și alte comportamente de risc în 

adolescență (suicide, self-harm, adicție)” 

 

Dezvoltarea competen-

țelor profesionale 

10-11 noiembrie 

2021, ora 10-14 

Pahome Liliana 

Chetraru Adriana 

15. Instruire online în cadrul Proiectului Mensana  ,,Specificații, 

aplicații și intervenții în adicții și evaluarea acestora”. 

 

Dezvoltarea competențelor 

profesionale 

03 noiembrie 2021 

17 noiembrie 2021 

Drumea Olga 

16. Atelier de formare republican a formatorilor locali în 

implimentarea instrucțiunii cu privire la mecanismul de 

cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a 

riscurilor privind bunăstarea copilului ( HG nr.143 din 2018). 

 

 

Dezvoltarea profesională a 

specialiștilor  SAP  

02 - 03 noiembrie 

2021 

 

 Chetraru Adriana 



IV. Școala tânărului specialist  

 

1.  Atelier de lucru: Elaborarea proiectului tematic în baza temei 

globale.  

Dezvoltarea competențelor 

profesionale ale cadrelor 

didactice tinere 

15 noiembrie 2021 Lupea Parascovia 

2. Consilierea tinerilor specialiști. La solicitare  Responsabilii de 

discipline școlare 

V. Probe de evaluare 

 

1. Istoria românilor și universal, clasa a IX-a  Evaluarea competențelor 

elevilor 

25 noiembrie 2021 Lungu Valeriu 

2. Fizica, clasa a VIII-a 17 noiembrie 2021 Susanu Ion 

VI. Concursuri/activități extrașcolare 

 

1. Concursul de lectură ”La izvoarele înțelepciunii”, ediția 

XXXI, etapa școlară/ raională. (participanți – elevii claselor 

liceale) 

 

 

Promovarea copiilor cu 

aptitudini speciale 

 

02 noiembrie 2021 Crăciun Nina 

Directorii de licee 

și bibliotecarii 

2. Etapa raională a Concursul ”A Chance, Une Chance, Eine 

Chance”, etapa locală. 

 Pe parcursul lunii Marian Rodica 

Conducătorii 

instituțiilor școlare 

3.  Ziua mondială de prevenire a abuzului față de copii. Informarea și securizarea 

copiilor. 

19 noiembrie 2021 Conducătorii 

instituțiilor 
4. Ziua mondială a drepturilor copilului. 20 noiembrie 2021 

VII. Activități de elaborare a politicilor educaționale    

    

1. Elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea și 

desfășurarea sărbătorilor de iarnă, ediția 2022. 

 

 

 

Elaborarea actelor 

reglatorii solicitate în 

administrarea activităților 

manageriale. 

  

 Pe parcursul lunii Andronache Maria 

2. Elaborarea Regulamentului concursului raional „Pedagogul 

Anului, ediția 2022.  

 

 Pe parcursul lunii Andronache Maria 

3.  Elaborarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşu-

rarea Olimpiadei şcolare la disciplinele de studii, ediția 2022. 

Pe parcursul lunii Andronache Maria 



VIII. Activitatea Consiliului raional al elevilor 

 

 Ședința Consiliului elevilor: 

1. Aprobarea listei membrilor Consiliului raional al elevilor, 

anul de studii 2021-2022 

2. ,,Consiliul elevilor–oportunitate de implicare în viața școlii’’ 

3. Cu privire la repartizarea orelor opționale și a activităților 

extrașcolare, anul de studii 2021-2022. 

 

Implicarea elevilor în 

procesul decizional 

 

Noiembrie 2021 

 

Susanu Ion 

Andronache Maria 

IX. Activități de promovare a politicii incluzive 

 

1. Analiza dosarelor copiilor înaintate spre evaluare complexă. 

Evaluarea, completarea și transmiterea rapoartelor de evaluare 

complexă a copiilor pe domenii. 

Selectarea instrumentelor 

de evaluare 

Noiembrie 2021 Specialiștii SAP 

2. Reevaluarea dezvoltării copiilor cu CES, completarea și 

transmiterea rapoartelor de reevaluare a dezvoltării copilului.  

Identificarea progrese-

lor/regreselor copiilor cu 

CES 

Noiembrie 2021 Specialiștii SAP 

3. Asistență psihologică copilului aflat în situație de risc (conform 

cererilor parvenite, graficului elaborat lunar și la  solicitare). 

 Stabilizarea stării psiho-

emoționale 

 

 Noiembrie 2021 Chetraru Adriana 

Pahome Liliana 

 

4. Dezvoltarea limbajului și comunicării copilului cu tulburări de 

limbaj. Formularea recomandărilor logopedice pentru CDS, 

CD, părinți și prezentarea lor în instituțiile educaționale. 

Depășirea dificultăților de 

comunicare 

Noiembrie 2021 Rotaru Natalia 

5. 
 

Consilierea părinților, cadrelor didactice, (conform cererilor 

parvenite,  graficului elaborat și la  solicitare). 

 

Prevenirea/depășirea 

dificultăților de învățarea 

Noiembrie 2021 Drumea Olga 

Pahome Liliana 

6. Aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 357. Completarea 

formularului nr. 5.  

Determinarea dizabilității  Noiembrie 2021 Specialiștii SAP 

7. 
 

Implementarea programului ,,12 PLUS’’. Expunerea online în 

rândul adolescenților. 

 

 Dezvoltarea competențe-

lor de navigare în siguran-

ță în mediul online 

 

 Noiembrie 2021  Specialiștii SAP 



X. Analiza rapoartelor/ notelor informative furnizate de către conducătorii instituțiilor educaționale cu referire la: 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea rapoartelor/ notelor informative,  materialelor 

către  DÎTS Nisporeni: 

-  Raport de închiriere a manualelor școlare, anul de studii 

2021-2022. 

 - Informație cu privire la cazurile de infectare cu COVID – 19 

a personalului și a elevilor din instituții; 

- Informație cu privire la vaccinarea personalului din instituții; 

 

Informare și raportare 

calitativă a datelor 

 

Noiembrie 2021 

 

 

 

Săptămânal 

Conducătorii 

instituțiilor 

 

Conducătorii 

instituțiilor 

  

Colaboratorii 

DÎTS 

2. 

 

Prezentarea rapoartelor/ notelor informative,  materialelor 

către MEC al RM, alte instituţii ale statului  etc. 

 - Oferta de participare la concursul republican: ,,Limba noastră-i 

o comoară’’; 

- Oferta de participare la concursul raional: ”A Chance, Une 

Chance, Eine Chance”; 

- Informație cu privire la Campania națională ,,Săptămâna de 

luptă împotriva traficului de ființe umane’’. 

- Raport de închiriere a manualelor școlare, anul de studii 2021-

2022. 

- Activitatea instituţiilor educaţionale în sezonul rece. Probleme 

și soluţii.    

- Informație cu privire la cazurile de infectare cu COVID – 19 a 

personalului și a elevilor din instituții; 

- Informație cu privire la vaccinarea personalului din instituții; 

- Forma SBRA 

 

 

 

Informare și raportare 

calitativă a datelor 

 

 

 

 08 noiembrie 2021 

 

30 noiembrie 2021 

 

01 noiembrie 2021 

 

Ultima săptămână 

 

Săptămânal  

 

Săptămânal  

Săptămânal   

05 noiembrie 2021 

 

 

  

Croitoru Svetlana 

 

Marian Rodica 

 

Andronache Maria 

 

Crăciun Nina 

 

Lungu Valeriu 

 

Marian Rodica 

Marian Rodica 

Crăciun Nina 

XI. Parteneriate 

 

1. Continuarea colaborării cu AO Parteneriate pentru Fiecare 

Copil în realizarea proiectului  ,,Sporirea accesului copiilor cu 

 

 

Permanent Specialiştii SAP 



necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în 

primii ani de viață”. 

 

Dezvoltarea parteneriatelor 

educaționale; 

 

 

2. Continuarea colaborării cu  CCF Moldova în realizarea 

proiectului ”Spre o școală incluzivă în Moldova” 

 

Permanent  Specialiştii SAP 

3.  Participare la ședință de lucru privind elaborarea Programului 

de dezvoltare strategică pe domeniul Tineret 

03. 11. 2021 Susanu Ion 

 

 

 


