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                                                                                                      Liceul Teoretic Caracuşenii Vechi, raionul Briceni, Republica Moldova, 

                                                                                                      telefon 0247 44 323, web: http://liceulteoreticcaracusenii_vechi@mail.ru    

 

                                                   

                                                                                                                                 MISIUNEA          

 

*Creşterea calităţii actului educaţional şi atingerea standardelor europene în educaţie, care să dezvolte elevilor şi 

profesorilor competenţe adecvate unei societăţi în permanentă schimbare. 

*Promovarea unui învăţămînt competitiv, adaptat specificului personal şi vocaţional al elevilor, fiecare şcoală să devină 

una de tip INCLUZIV. 

*Identificarea nevoilor de formare continuă şi crearea contextului favorabil acestor activităţi prin care să se asigure 

suportul producerii schimbărilor în educaţie şi formării competenţelor necesare introducerii noului în actul educaţional. 

*Sprjinirea parteneriatelor şcoală-comunitate şi a tuturor activităţilor care determină pe părinţi să devină parteneri activi 

şi responsabili ai şcolii. 

 

               Direcţii de acţiune şi priorităţi ale Liceului Teoretic Caracuşenii Vechi 

 Direcţii de acţiune: 

   * Implementarea curriculumului modernizat, asigurînd un proces educaţional de calitate; 

    *Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice-condiţie prioritară în realizarea demersului didactic; 
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                                                                                                      Liceul Teoretic Caracuşenii Vechi, raionul Briceni, Republica Moldova, 

                                                                                                      telefon 0247 44 323, web: http://liceulteoreticcaracusenii_vechi@mail.ru    

 

                                                                                                                                              „Un bun profesor are o grijă statornică: a învăța 

discipolii să se lipsească de ei” 

Andre Gide 

 

VIZIUNEA 

 

     Liceul Teoretic Caracuşenii Vechi, ca parte a serviciilor publice, îşi va organiza activitatea pentru ca eficient să 

îndeplinească aspiraţiile cetăţenilor în raport cu educaţia; viziunea şcolii derivă din cerinţa ca, împreună cu părinţii, cu 

celelalte instituţii ale statului, cu alţi parteneri educaţionali, să satisfacă cerinţa socială prin organizarea procesului 

educaţional dezirabil, pentru crearea unei şcoli prietenoase copilului. Concretizarea/ operaţionalizarea progresivă a 

idealului educaţional în finalităţi, trepte de învăţămînt, arii curriculare, racordarea lui la cerinţele reale ale vieţii, 

asigurarea calităţii educaţiei şi ralierii3 sistemului educaţional la valorile şi standardele europene 

 

Andre Gide—nuvelist,eseist francez (1869-1951) 

 



 
 

4 
 

 Instituția  Liceul „Teoretic Caracuşenii Vechi” este o instituţie de învăţămînt preuniversitar de stat, nonprofitabilă, care asigură elevilor 

o pregătire teoretică fundamentală, respectînd planul-cadru elaborat de ME al RM.  

La treapta învăţămîntului gimnazial instruirea se desfășoară conform planului-cadru 300 ore..învăţămîntul primar 176 ore, 

 liceal 29 ore 

 În continuare propunem dinamica completării claselor în anii 2013-2017: 

Rețea de clase 2013 – 2017: 

 

G
im

n
a
zi

u
/ 

p
ri

m
a

re
 

2013-

2014 
clase elevi 

2014-

2015 
clase elevi 

2015-

2016 
clase elevi 

2016-

2017 

 
clase elevi 

I 2 50 I 2 40 I 2 43 I  2 43 

II 2 47 II 2 49 II 2 39 II  2 42 

III 2 40 III 2 43 III 2 47 III  2 36 

IV 2 39 IV 2 40 IV 2 41 IV  2 47 

Total  

primare. 

8 176 Total  

primare. 

8 172 Total 

primare.  

8 170 Total 

primare  

 8 168 

V 3 56 V 2 37 V 2 40 V  2 42 

VI 2 41 VI 2 54 VI 2 36 VI  2 40 

VII 2 43 VII 2 41 VII 2 54 VII  2 38 

VIII 2 39 VIII 2 40 VIII 2 41 VIII  2 52 

IX 3 55 IX 2 39 IX 2 37 IX  2 42 

 

Total  

gimn. 

10 234 Total  

gimn. 

10 211 Total 

gimn.  

10 208 Total 

gimn.  

10 214  
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2013-

2014 
  

2014-

2015 

  2015-

2016 

  2016-

2017 

  

L
ic

eu
 X 1 29 X 

1 25 
X 

- - 
X 

 1 25 

XI - - XI 1 19 XI - - XI  - - 

XII 1 28 XII - - XII 1 16 XII  - - 

 Total  

liceu 
2 57 

Total  

liceu 

2 44 Total  

liceu 

1 16 Total  

liceu 

2 25 

 Total 

Instituţie 
20  

Total 

Instituţie 

20  Total 

Instituţie 

19 394 Total 

Instituţie 

20 407 

 

REGIMUL DE LUCRU ÎN LICEU 

 

Liceul funcţionează într-un singur schimb, în 5 zile. Orarul este întocmit în baza planului individual, numărul de ore proiectate în orar 

coincide cu cele din plan.  Durata lecţiilor este de 45 min, conform următorului program: 

1. 830 – 915   

2. 925 – 1010   

3. 1020 – 1105  

4. 1130 – 1215  

5. 1225 – 1310  

6. 1320 – 1405  
7. 1415 – 1500 
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CONDUCEREA INSTITUŢIEI: administrația și comiisiile metodice.  

Echipa managerială a L.T. „Caracuşenii Vechi” este formată din: 

Şchiopu Eleonora – director, grad didactic doi 

Didic Inna– director adjunct pentru instruire, grad didactic întîi 

       Timoftica Irina -director adjunct educaţie                                                                                                     

       Pînzari Elvira-director adjunct, învăţămînt primar, grad didactic doi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

ŞEFII COMISIILOR METODICE  DIN  LICEU 

 

Comisii metodice Disciplinele Şeful comisiei 

Limbă şi 

comunicare 

Limba şi literatura română, limba franceză, limba engleză, limba 

rusă 

Apachița Ina 

Educaţie 

socioumanistică 

Istoria românilor şi universală, geografia, educaţia civică Hîrştioga Daniela 

Matematică şi 

ştiinţe 

Matematica, informatica, fizica, chimia, biologia Gaidenic Ion 

 Arte, 

tehnologii, sport                                                                                                                

Educaţia muzicală, educaţia plastică, educaţia tehnologică, 

educaţia fizică 

         Dănilescu Lucia 

Învățămînt primar Toate disciplinele Guțu Maria 

 

 

Competenţa managerială a personalului de conducere se bazează pe realizarea obiectivelor proiectate.  

Obiectivele de activitate ale managerilor şcolari sunt axate pe următoarele competenţe: 
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- Capacitatea de a  gestiona eficient resursele umane; 

- Abordarea profesionistă a misiunii şcolare;  

- Capacitatea  de a stimula atitudinea pozitivă a cadrelor didactice; 

- Deschiderea pentru acceptarea noului şi modernizării, permanentei schimbări;  
 

 

  

PERSONALUL SCOLII 

Personal didactic   

În anul de studii 2016-2017, în liceu vor  activa  35  de  cadre didactice. 

Calitatea cadrelor didactice:  

Grad didactic superior-0 

Grad didactic unu-3  

Grad didactic doi-32 

  

Obiective specifice la Compartimentul:PARTENERIATE ȘCOLARE 

1.Asigurarea transparenței în ceea ce privește activitatea școlii și conturarea unei imagini pozitive a instituției în rîndul comunității 

locale;                                                                                                                                                                                              

2.Extinderea și eficientizarea parteneriatelor;                                                                                                                 

3.Gestionarea/medierea/prevenirea disfuncționalităților:școala-autoritate locală și sensibilizarea autorităților locale în acordarea de 
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fonduri/materiale pentru ameliorarea bazei didactico-materiale și crearea climatului optim în învățămînt;                                           

4.Asigurarea fluxului informațional;                                                                                                                                                                                                    

5.Organizarea și desfășurarea ședințelor cu părinții;                                                                                                                           

6.Responsabilizarea părinților pentru implicarea în activitățile școlii. 

Parteneriat cu: APL , DÎTS Briceni, Liceul Teoretic Tabani, Liceul Teoretic Corjeuți. 

II. PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL DE STUDIU 2016-2017 

 

1.  ŞEDINŢELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 

Nr. 

crt. 

Obiective   
Acţiuni/ Activităţi Termeni de   realizare Responsabili  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea 

respectării 

prevederilor 

legislaţiei în 

vigoare în 

domeniul 

organizatoric şi 

administrativ în 

liceu. 

 

 

 

 

 

Cu privire la pregătirea instituției pentru noul an de 

învățămînt 

 

 

August 2016 

 

Direcţia liceului 

*Cu privire la  aprobarea  Regulamentului de ordine 

internă a liceului; 

 

*Cu privire la aprobarea planului de activitate pentru 

anul se studii 2016-2017. 

 

*Cu privire la aprobarea  schemei-orar,repartizarea  

orelor și diriginților, 

 

* Cu privire la aprobarea orarul 

lecțiilor,sunetelor,cercurilor de activitate. 

August 2016 Directorul, 

Directorii adjuncți. 
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2 
 
 
 

Asigurarea des-

chiderii și trans- 

parenței în actul 

decizional, prin 

participarea în 

luarea deciziilor 

 

*Cu privire la respectarea Metodologiei de  înscriere a 

copiilor   în clasa I. 

*Cu privire la rezultatele admiterii în liceu. 

*Cu privire la  calitatea proiectelor didactice la 

disciplinile de studiu și a  orelor opţionale. 

Septembrie 2016 

 

 

 

 

 

 

Directorul liceului 

Directorii adjuncţi 

Dir. liceului 

 

 

 

3 Eficientizarea 

procesului 

educaţional prin 

punerea în 

aplicare a 

educaţiei centrate 

pe copil şi 

principiul a 

asigurării 

relevanţei pentru 

creşterea şi 
 dezvoltarea 

personală, socială 

şi profesională 

 

 

 

 

 

 

 

 *Cu privire la utilizarea eficientă a Indicatorilor de 

monitorizare şi evaluare a prevenirii violenţei în liceu” 

* Cu privire la rezultatele controlului tematic” 

* Cu privire la respectarea normelor sanitaro-igienice, a 

tehnicii securităţii pentru ocrotirea vieţii şi sănătăţiii 

copiilor.” 

 

Octombrie 2016 

Directorul ad.ed. 

 

 

 

Preș.com.sind.; 

asistentul.medical 

4 

 

 

 

 

 

*Cu privire  la organizarea și desfășurarea concursului 

,,Pedagogul anului” -etapa locală. 

 

 

 

 

Noiembrie 2016 

 

Diriginții,  

Echipa managerială 

Dir.adj.ed. 

5 *Cu privire la realizarea planului de măsuri pentru 

diminuarea  absenteismului și combaterea  abandonului 

școlar. 

 

*Cu privire la respectarea normelor valorilor energetice 

în organizarea  alimentației în liceu. 

 

*Cu privire la rezultatele verificării cataloagelor de 

clasă. 

 

Decembrie 2016 Dir.adj.ed. 

 

 

 

Asistentul medical 

 

 

 

Directorii adjuncți 
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6 Promovarea unei 

politici de 

personal, care să 

asigure creșterea 

calității activității. 

Organizarea  de 

întîlniri periodi-ce 

cu părinții, 

autoritatea loca-

lă, agenți eco-

nomici, instituții, 

organizații. 

* Cu privire la rezultatele tezelor semestriale,sesiunea 

2016; 

*Cu privire la atestarea cadrelor didactice și 

dezvoltarea profesională, calitatea portofoliilor de 

atestare; 

* Cu privire la totalurile olimpiadei școlare în anul de 

studiu 2016-2017; 

 

 

 

 

 

 

Ianuarie 2017 

 

 

 

 

Profesorii la 

disciplinile 

respective 

 

Comisia de atestare 

Echipa managerială 

 

7 

 

 

 

 

Participarea la 

diverse cursuri de 

formare, în-truniri 

metodi-ce, 

traininguri. 

*Cu privire la generalizarea controlului individual 

(profesorii care se atestează) 

* Cu privire  la rezultatele pretestărilor în clasele a IX-

a; 

Martie 

 

 Aprilie  

Directorii adjuncți 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Monitorizarea 

progresului șco-

lar din perspec-

tiva calității 

actului didactic. 

*Cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor 

la diferite trepte de școlaritate. 

*Cu privire la generalizarea controlului tematic 

“Activitatea bibliotecii” 

*Cu privire la repartizarea orelor opționale conform  

cererilor părinților și doleanțelor elevilor. 

Mai 2017 Directorii adjuncți 

 

 

Bibliotecarul  

 Respectarea 

normelor 

sanitaro-igienice 

și de protecție a 

muncii 

  

*Cu privire la reparația curentă a clădirii liceului. 

 

Iunie 2017 Directorii adjuncți 
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2. ŞEDINŢELE CONSILIULUI PROFESORAL 

Obiective   
Acţiuni/ Activităţi 

Termeni de 

realizare 
Responsabili  

Dezbaterea problemelor 

legate de conţinutul  

organizării activităţii 

instructiv-educative în 

liceu. 

 

 

Creșterea calității și efi-

cienței învățămîntului în 

perspectiva pregătirii 

pentru o societate bazată 

pe cunoaștere. 

 

 

 

 

Asigurarea egalității de 

șanse, susținerea elevilor 

din categoriile 

dezavantajate şi cu CES. 

 

 

Realizarea unui 

management de calitate. 

 

Ședința  I-a 

1.Prezentarea Raportului cu privire la totalurile procesului 

educaţional în Liceul Teoretic Caracuşenii Vechi, în anul de studii 

2015-2016. 

2.Aprobarea Programului de activitate al liceului pentru anul de 

studii 2016-2017. 

3.Alegerea cadrelor didactice în Consiliul de administraţie. 

4.Aprobarea componenţei nominale a Comisiilor metodice. 

5.Aprobarea  Regulamentului de ordine internă şi regimului unic 

ortografic pentru anul de studii 2016-2017. 

6.Aprobarea disciplinilor opţionale şi extracurriculare(inclusiv 

cercuri, secţii sportive) pentru anul de studii 2016-2017. 

7.Aprobarea schemei-orar pentru anul de studii 2016-2017. 

8.Aprobarea diriginţilor de clasă. 

9. Aprobarea cererilor şi informaţiilor pentru atestare. 

10.Aprobarea P.E.I-urilor pentru elevii cu CES. 

 
 
 
 
 
 

August  2016 

 

Dir.liceului 
 
 
 

Dir.adj.instruire 

 

Directorul liceului 

 

Directorii adjuncți 

 

 

 

 

 

Președintele CMI 

Ședința a II-a                                                                                   

1. Dimensiunile schimbării spre o școală incluzivă. 

2. Darea de seamă a diriginţilor despre frecvenţa elevilor în 

lunile septembrie-octombrie-noiembrie. 

3.  

 

 

Noiembrie   

2016 

 

Cadru didactic de 

sprijin 

Dir. cl. I-X 

Apachița Ina 

Ședința a III-a 

1.Cu privire la admiterea la tezele semestriale 

2. Dezvoltare relațiilor de parteneriat dintre școală și familie. 

Decembrie 

2016(înc.lunii) 

Directorul liceului 

 

Psihologul școlar 
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Modernizarea și 

democratizarea actului 

managerial (proiectare, 

decizie,formare) prin 

formarea personalului 

didactic și a managerilor 

școlari. 

 

 

Dezvoltarea potențialu-

lui educațional, școală- 

părinți-administrația lo-

cală, în vederea susținerii 

procesului educațional. 

 

 

 

Identificarea aspectelor 

pozitive și negative la 

nivel educațional 

 

 

3.Aspect al individualizării procesului educațional în contextul 

educației incluzive. 

Cadru didactic de 

sprijin 

Ședința a IV-a 

1.Totalurile controlului frontal la disciplinele opționale. 

2.Rezultatele procesului educaţional în primul semestru în L.T. 

Caracuşenii Vechi. 

3.Progresul școlar al elevilor cu CES. 

 

 

 

Decembrie 

2016 (sf.lunii) 

 

 

 

 

 

 

Directorul, 

Dir.adjuncți 

 

Cadru didactic de 

sprijin 

Ședința a V-a 

1.Aprobarea portofoliilor şi rapoartele de autoevaluare a profesorilor 

atestaţi. 

2.Promovarea educației integrate centrate pe copil - caracteristici 

specifice ale învățămîntului tradițional-modern. 

3. Evaluarea criterială în bază de descriptori în clasele a II-a. 

 

 

  

 

Martie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Directorul liceului 

Directorii adjuncți 

Psihologul  

 

Dir.adj.înv.primar 

Ședința a VI-a 

1.Cu privire la admiterea la tezele semestriale 

Ședința a VII-a 

1.Rezultatele procesului educaţional pentru anul de studii 2016-

2017. 

 2.Promovarea , admiterea la examenele de absolvire a elevilor la 

finele treptelor de şcolaritate,a elevilor cu PEI. 

4.Discuţia Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a examenelor 

de absolvire cl.IX-a. 

Mai 2017 

(înc.lunii) 

 

 

Mai 2017 

(sf.lunii) 

Directorul liceului 

Directorii adjuncți 

 

 

Directorul liceului 

Directorii adjuncți 

Cadru didactic de 

sprijin 
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3. ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL 

Obiectivul: Asigurarea relevanţei, accesului şi calităţii în educaţie. 

Tipul 

controlului 

Scopul/Obiective Obiectul controlului 

 

Clasa  Termeni 

de 

realizare 

Responsabili  Modul de 

totalizare 

Frontal  Formarea 

competențelor 

transversale-cheie 

prin intermediul 

disciplinelor 

opționale. 

 

Disciplinele opționale 

 

 

 

Clasa I-X 

 

 

 

 

 

Decembrie  

 

 

 

 

 

Directorul 

liceului, 

directorii 

adjuncți 

Notă informativă, 

Consiliul  

profesoral 

 

Frontal Monitorizarea 

eficientă a 

implimentării 

curricumului axat 

pe competențe și a 

standardelor de 

eficiență a 

învățării la 

educația civică. 

 

 

Educația civică 

Clasa V-X Februarie Directorul 

liceului, 

directorii 

adjuncți 

Notă informativă, 

Consiliul  

profesoral 
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Tematic   

 

 

 

 

 

 

Eficientizarea în-

drumării contro-

lului și evaluării 

interne pentru 

asigurarea și 

respectarea 

normelor sanitaro-

igienice. 

Cu privire la respectarea 

normelor sanitaro-igienice, a 

tehnicii securităţii pentru 

ocrotirea vieţii şi sănătăţiii 

copiilor. 

Clasa I-X-a Septembrie 

Octombrie  

Breazu Valeriu 

– preşedintele 

comitetului 

sindical 

 

Consiliul 

Administrativ  

din  octombrie 

Tematic  Aprovizionarea cu 

manuale literatura 

artistică și 

metodică a 

bibliotecii scolare. 

Activitatea bibliotecii  Martie 

Aprilie 

Bibliotecar Consiliul 

Administrativ  

din  mai 

Individual 

 

 

  

Participarea cad-

relor didactice la 

cursuri de forma-

re, activități de 

diseminare a bune 

lor practici, pen-

tru acumularea 

creditelor,notifica-

te în noul Regula-

ment de atestare a 

cadrelor didactice 

Controlul cadrelor didactice 

aspirante confirmarea/con-

ferirea gradului didactic 

Cadrul atestat Octombrie-

februarie 

Directorii 

adjuncți pentru 

instruire 

Consiliul 

Profesoral 
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                                                           4.ACTIVITATEA COMISIEI DE ATESTARE 

 

Obiective   
Acţiuni/ Activităţi 

Termeni de 

realizare 
Responsabili  

 

 

Creșterea calității și 

eficienței învățămîn-tului 

în perspectiva pregătirii 

pentru o societate bazată 

pe cunoaștere. 

 

Cunoașterea și aplicarea 

documente-lor de politică 

educațională. 

 

Asigurarea calității în 

educație prin oferirea 

programelor de educație 

care să satis-facă 

așteptările bineficiarilor și 

standardelor de calitate. 

 

 

Şedinţa I : Şedinţa organizatorică a comisiei de atestare şi profesorii 

atestaţi. 

      1. Cu privire la repartizarea funcţiilor membrilor comisiei de atestare. 

      2. Cu privire la aprobarea programelor de activitate a solicitanţilor. 

 

 

Septembrie 

 

Membrii comisiei de 

atestare 

Şedinţa II : Evaluarea pe teren a profesorilor atestaţi 

 

Septembrie-martie 

 

Membrii comisiei de 

atestare 

 

Şedinţa III : Şedinţa intermediară a comisiei de atestare 

1.Cu privire la desfăşurarea procesului de atestare în liceu.             

2. Cu privire la pregătirea pentru susţinerea raportului de evaluare. 

Decembrie  

Preşedintele comisiei 

de atestare 

Şedinţa IV : Şedinţa de totalizare a comisiei de atestare şi profesorii 

atestaţi 

1. Cu privire la examinarea rezultatelor evaluării activităţii profesorilor 

atestaţi. 

2.Cu privire la examinarea portofoliului de atestare a profesorilor atestaţi. 

 

 

Martie 

 

 

Preşedintele comisiei 

de atestare 

 

Monitorizarea proce-

suluide implementare a 

curriculum-ului 

modernizat 

Şedinţa V : Şedinţa comună a comisiei de atestare şi a colectivului 

profesoral 

1. Cu privire la precăutarea rezultatelor activităţii didactice a profesorilor 

atestaţi în anul de studii 2016-2017 

2. Cu privire la aprobarea portofoliilor profesorilor atestaţi şi a deciziei 

comisiei de atestare. 

 

 

Martie 

 

Preşedintele comisiei 

de atestare 
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5. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE 
 

5.1 Comisia metodică "Învăţămînt primar" 

Tema de cercetare: Organizarea procesului de evaluare prin descriptori – componentă de bază în asigurarea calității în educație. 

Obiectivul general:  Formarea continuă a cadrelor didactice în direcţia implementării calitative a curriculumului modernizat, 

evaluării obiective a competenţelor elevilor din învăţămîntul primar 

 

 
     Obiective Acţiuni/ Activităţi 

Termeni de 

realizare 
Responsabili 

Indicatori de 

calitate 

 

 

Asigurarea 

implementării 

legislaţiei și 
actelor normative 

în vigoare. 

 

 

 

 

 

Identificarea 

reperelor şi a 

direcţiilor de 

acţiune  a catedrei 

Şedinţa I 

1.Analiza activităţii comisiei metodice în 

anul şcolar 2015-2016.Realizări şi 

perspective. Evaluarea finală  2016, clasa a 

IV-a. 

 

2. Organizarea procesului educaţional 

pentru anul de studuii 2016-2017. 

Studierea planului-cadru  şi a reperelor 

metodologice pentru anul de studii 2016-

2017; 

 

3.Studierea noului curriculum pentru 

disciplinele opţionale. 

 

4. Întocmirea şi avizarea proiectării de lungă 

 

Septembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pînzari Elvira 

 

 

 

 

Membriii catedrei 

Pînzari Elvira 

 

 

 

 

Apachiţa Eleonora 

 

 

Membrii catedrei 

 

 

 

Organizarea 

procesului 

educațional în baza 

standardelor de 

eficiență a învățării. 

 

 

 

Selectarea surselor de 

specialitate relevante. 
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pentru anul de 

învăţămînt 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea 

reperelor şi a pro-

cedurilor de 

durată la disciplinele de studii cît şi la 

disciplinele opţionale pentru anul şcolar 

2016-2017, în baza curriculumului  

modernizat, învăţămîntul primar. 

 

5.Comunicare:,,Realizarea „ Instrucţiunii” 

cu privire la implementarea evaluării 

criteriale prin descriptori în clasa II.” 

 

6. Educaţia incluzivă. Organizarea 

procesului educaţional pentru elevii cu CES. 

 

7. Orientări, sugestii de organizare a 

activităţii comisiei metodice pentru anul 

şcolar 2016-2017. 

 

8. Relatări de la cursurile de formare 

continuă a cadrelor didactice din perioada 

mai-iulie. 

 

9. Cunoştinţă cu planul de activitate a 

grădiniţei „Andrieş” 

 

 

Şedinţa II 

1.Comunicare: ,, Primele zile de şcoală ale 

elevilor de clasa I-a ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pînzari Elvira 

 

 

 

 

Puntea Victoria 

 

 

 

Lungu Lucia 

Burlacu Rodica 

 

 

Membrii catedrei 

 

 

Puntea  Victoria 

Cojocari  Silvia 

Lungu Lucia 

 

 

Pînzari Elvira 

 

 

 

Lugu Lucia 

Pînzari Elvira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea 

documentelor 

(scheme orare, 

planificări) de 

către toţi învăţătorii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sînt  studiate și 
aplicate strategii 

moderne la  ore, 
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evaluare a cadrelor  

didactice; a ac-

ţiunilor de îmbu- 

nătăţire a rezul-

tatelor 

2. Lecţie publică  în cadrul orei opţionale 

Tainele comunicării la clasa a III-a,,A”  

 

3.Comunicare:,,Dezvoltarea comunicării la 

elevi-învăţare şi joc.” 

 

4.Identificarea şi dezvoltarea instru-

mentelor şi tehnicilor de evaluare în cadrul 

proiectării didactice.. Reevaluarea 

proiectelor de lungă durată.  

 

 

 

 

Octombrie 

 

 

 

 

 

Lungu Larisa 

 

 

 

Apachiţa Eleonora 

 

 

 

Membrii catedrei 

 

îmbunăţăţesc  

procesul educațional 

asigurînd implicarea 

activă a elevilor în 

activități. 
 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea  

calităţii procesului 

educaţional în 

raport cu 

prevederile 

curriculei 

modernizate. 

Perfecționarea și 
autoperfecționarea 

competențelor 

profesionale. 

 

 

 

 

Şedinţa III 
1. Întocmirea şi aprobarea graficului de 
petrecere a concursului pe obiecte în clasele 
II,III,IV la disciplinele:limba 
română,matematică,ştiinţe. 
 
2.,,Săptămîna claselor primare” 
 
3.Analiza şi aprobarea testelor pentru 
olimpiada la clasele primare. 
 
4.Activitate extracurriculară cu 
subiectul:,,Primele 100 de zile în şcoală” 
 
5.Comunicare:,, Lecţia-şcoală a 
gîndirii,creativităţii şi capacităţii de 
inovare.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decembrie 
 
 
 
 
 

 
Membrii comisiei 
 
 
 
 
Pînzari Elvira 
 
Pînzari Elvira 
 
 
Pînzari Elvira 
Lungu Lucia 
 
Lungu Larisa 
 
 

 
Elaborarea testelor 
pentru desfășurarea 

olimpiadelor școlare. 
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Diversificarea 

strategiilor 

didactice  în 

scopul 

diferențierii, 

individualizării 

procesului 

educațional și  
formării de 

competenţe. 

 

 

 

 

 

Realizarea  

prevederilor 

curricumului  

şcolar pe 

discipline şi arii 

curriculare 

 
6.Oră publică la educaţia ecologică 
 
7.Totalurile activității –educative pe primul 
semestru.  Rezultatele evaluărilor sumative 
semestriale.Raport  
de activitate a catedrei, semestrul I. 
Opinii şi sugestii. 
 
 

Şedinţa IV 
1.Oră publică la arta plastică în clasa  
a I-a,,A” 

 

2. Comunicare:,,   Formarea si dezvoltarea 

stilului estetic de viaţă la şcolarul mic” 
 
3. Analiza performanțelor școlare ale 
elevilor la concursul școlar pe obiecte 
petrecut in  cadrul comisiei metodice a 
claselor primare. Aprecierea rezultatelor. 
 
4.Lecţie demonstrativă la matematică în 
clasa a II-a,,A” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Februarie 
 
 

 
Puntea Victoria 
 
 
Pînzari Elvira 
 
 
 
 
 
 
Pînzari Elvira 
 
 
Lungu Lucia 
 
 
 
 
Membrii catedrei 
 

 

Cojocari Silvia 

 

Puntea Victoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteriile de evaluare 
a cadrelor didactice 

sînt discutate şi 
aprobate la şedinţa 

catedrei 
 
 
 
 
 

 

Perfecţionarea 

permanentă a 

învăţătorilor 
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Elaborarea 

reperelor 

şi a procedurilor 

de formare şi 

dezvoltare a 

personalului 

didactic 

al catedrei 

Şedinţa V 
1.Lecţie publică la istorie 
în  clasa a IV-a A. 
 
2. Comunicare: „ Excursiile tematice - 
oportunităţi de  educaţie istorică” 
 
3.Gradul de pregătire a elevilor pentru 
evaluarea finală, clasa a IV-a. 
Raportul  învăţătoarelor  despre pregă-tirea 
către evaluarea finală la clasa a IV. 

 
 
 
 
 
      Aprilie 
 
 
 
 
 

 
Guţu Maria 
 
 
Ţurcan Lucia 
 
 
 
Ţurcan Lucia 
Guţu Maria 
 
 

 
 
 

Este asigurată 
colaborarea și 

deschiderea pentru 
comunicarea 

didactică și schimb 
de experiență 

 

 

Sporirea eficienţei 

actului   didactic 

Şedinţa VI 
1.„Săptămâna ușilor deschise”. 
 
2.Funcţionalitatea proiectării de lungă 
durată. Aprecierea asupra mijloacelor 
instrucţionale utilizate pe parcursul anului 
de studii. 
 
3.Raport de activitate a comisiei 
metodice,semestrul al II-lea.Opinii şi 
sugestii pentru proiectarea activităţii 
comisiei în anul de studii 2017-2018. 

 
      
 
 
 
       Mai 
 
 

 
Pînzari Elvira 
 
Pînzari Elvira 
Membrii catedrei 
 
 
 
Membrii catedrei 

 
 

Studierea pe 
parcursul anului a 
practicii –model a 

învăţătoarelor 
Lungu Larisa şi 

Apachiţa Eleonora 
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5.2 Comisia "Limbă şi comunicare" 

 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul  Responsabil  

1. Şedinţă: 

a) Familiarizarea şi analiza „Reperelor metodologice” pentru anul de studii 2016-2017. 

b) Aprobarea programului de activitate a Comisiei metodice pentru anul de studii 2016-2017. 

c) Analiza rezultatelor sesiunii de Bac 2016. 

d) Analiza Curriculumurilor orelor opţionale. 

 

August  Şeful Comisiei 

metodice 

 

 

Membrii 

Comisiei 

metodice 

2. Şedinţă: 

a) Metodologia proiectelor de lungă durată. 

b) Elaborarea şi vizarea Curriculumului modificat pentru copiii cu CES. 

c) Familiarizarea cu Regulamentul privind evaluarea şi notarea rezultatelor şcolare, 

promovarea şi absolvirea în învăţămîntul primar şi secundar. 

d) Familiarizarea cu Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de 

învăţămînt primar şi secundar, ciclul I şi II. 

e) Analiza Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice din învăţămîntul general.  

 

Septembrie  Şeful Comisiei 

metodice 

 

 

Membrii 

Comisiei 

metodice 

3. 1.Aplicarea metodelor activ-participative în cadrul orelor de limbă franceză (lecţii publice în 

clasele a VIII-a). 

2.Comunicare: „Aplicarea metodelor interactive în cadrul orelor de limbi străine”. 

 

Octombrie-

Noiembrie 

Apachiţa Ina 

 

Postolachii 

Maria 
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4. Aprobarea subiectelor probelor de evaluare în cadrul concursului şcolar pe obiecte. 

 

Decembrie Membrii 

Comisiei 

metodice 

5. Elaborarea şi vizarea subiectelor propuse în cadrul tezelor semestriale în clasele liceale. 

 

Decembrie, 

Mai 

Membrii 

Comisiei 

metodice 

6. Săptămîna limbii române: 

a) Concursul gazetelor de perete; 

b) Concurs de creativitate (eseuri, poezie, proză, dramaturgie); 

c) Victorină literară: „Eminescu – personalitate multilateral dezvoltată”; 

d) Serată muzical-literară: „Eminescu – poetul tuturor”. 

 

Ianuarie Profesorii de 

limba română: 

Lungu Ala 

Apachiţa Ina 

Bodrug Oxana 

Dănilescu 

Lucia 

7. Săptămîna limbii ruse: 

a) Concursul gazetelor de perete; 

b) Serată artistică: «Созвездие детство»; 

c) Recital de poezie clasică rusească. 

Mai Profesorii de 

limba rusă: 

Lungu Silvia 

Bodrug Oxana 

8. Săptămîna limbilor străine: 

a) Concursul gazetelor de perete  

b) Recital de poezie  

c) Concursul prezentărilor PPT 

d) Serată literară, cu genericul: La vie est belle! 

e) Activitate extracurriculară la liba engleză. 

Martie Profesorii de 

limba franceză: 

Postolachii 

Maria 

Apachiţa Ina 

Baeşu Ira 

Guţu Luiza 
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9. 1. Aplicarea TIC la orele de limba engleză în clasele primare. Lecţie publică la limba engleză, 

în clasa a IV-a. 

2. Comunicare: Posibilităţi de utilizare a materialelor audio-vizuale în cadrul orelor de limbi 

străine, în clasele primare. 

Ianuarie Baeşu Ira 

 

 

Guţu Luiza 

10. 1.Activitate extracurriculară dedicată poetului Grigore Vieru, cu genericul: „Poetul mamei şi al 

patriei”. 

2.Victorină.  

Februarie Profesorii de 

limba şi 

literatura 

română 

11. 1.Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală în cadrul orelor de limba şi literatura română în 

clasele gimnaziale. (Lecţii publice la limba şi literatura română în clasele a V-a, a VI). 

2.Comunicare: „Limba română între corect şi incorect. Capcane lexicale”. 

Martie 

Aprilie  

Profesorii de 

limba şi 

literatura 

română: 

Lungu Ala 

Dănilescu 

Lucia 

12. 1. Tehnici de dezvoltare a competenţelor comunicative, la orele de limba rusă. Lecţii publice în 

clasele a VI-a, a VII-a. 

2. Comunicare: Metode de motivare a elevilor de a comunica în limba străină. 

Decembrie, 

Martie 

Profesorii de 

limba rusă: 

Lungu Silvia 

Bodrug Oxana 

13. Participarea la concursul raionale pe obiecte Ianuarie 

Februarie  

Membrii 

Comisiei 

metodice 

14. Concursul tinerilor poeţi/prozatori „Florii”. Februarie  

Martie  

Profesorii de 

limba şi 
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literatura 

română 

15. Serată literară: „Ion Creangă pe aripi de poveste”. Martie Profesorii de 

limba şi 

literatura 

română 

16. Participarea la concursul literar „La Izvoarele înţelepciunii” Martie 

Aprilie  

Profesorii de 

limba şi 

literatura 

română 

17.  1. Interdisciplinaritatea în cadrul orelor de literatură universală. (Lecţie publică în clasa a X-a) 

2. Comunicare: Rolul orelor de literatură universală în definirea universului valoric al tinerilor. 

 

Aprilie  Profesorul de 

literatura 

universală: 

Apachiţa Ina 

18. Atelier de creaţie la limba engleză (Raional). Aprilie  Baeşu Ira 

19. Festivitate dedicată omagierii lui Constantin Stamati-Ciurea: 

„Promovarea valorilor spirituale din comunitate”. 

Mai Profesorii de 

limba şi 

literatura 

română 

20. Şedinţă: 

a) Raportul desore desfăşurarea activităţii Comisiei metodice pe parcursul anului de studii 

2016-2017. 

b) Totalurile tezelor semestriale şi a rezultatelor şcolare. 

c) Obiectivele preconizate pentru anul de studii 2017-2018. 

Mai Şeful Comisiei 

metodice 
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5.3 Comisia "Educaţie socio-umanistică" 

 Obiectivele  

operaționalizate 

Activități  pentru  realizare Termen de  

realizare 

Responsabili 

 

.Aplicarea   

prevederilor  

curriculumului  

modernizat 

Ședința  1 

. Studierea  și  discutarea  reperelor  metodologice  privind  organizarea  

procesului   educațional  la  disciplinile :  geografie ,  IRU ,educație  civică 

.Coordonarea  proiectelor  de  lungă  durată  

.Analiza curriculumurilor și aprobarea proiectelor de lungă durată a orelor 

opționale. 

.Analiza rezultatelor la examenele de absolvire anul de studii 2015-2016 

 

 

septembrie 

Șeful  catedrei 

 

Membrii  

catedrei 

Ședința  2 

. Oră  publică  la  istorie în clasa a IX-a cu  subiectul : 

 ,,Utilizarea TIC în formarea şi evaluarea competenţelor specifice la istorie”  

.Comunicare : 

,,Respectarea   drepturilor  copiilor ,,  

noiembrie  

Guțu  Luiza 

 

Hîrștioga  

Daniela 

.Organizarea  

olimpiadei 

  școlare 

Ședința 3 

.Coordonarea   probelor  de  evaluare  pentru  olimpiada  școlară  la IRU  și  

geografie. 

.Oră publică la geografie în clasa a VII-a cu subiectul “Strategii de evaluare a 

competențelor la geografie” 

decembrie Șeful  

comisiei 

metodice 

 

 

 

.Educația  istorică și 

ecologică  a  elevilor 

.Planificarea  organizării  săptămînii  educației  socioumanistice . 

(Activități  după  un  plan  aparte) 

.Analiza rezultatelor pentru semestrul I anul de studii 2016-2017 

decembrie Membrii  

comisiei 

metodice 
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.Asigurarea   și  

evaluarea  calității  

Ședința 4 

Teoretico-practică 

Tema:,,Modalități   de  motivare 

și  activizare  a  elevilor  în  cadrul  orelor  de  științe  socioumanistice” 

(schimb  de  experiență) 

.Oră  publică  la  educația  civică  cu  subiectul: 

,, Formarea comportamentelor sănătoase şi sigure,, 

 
martie   

 

aprilie  

Șeful  

comisiei 

metodice 

 

Membrii  

comisiei 

metodice 

 

Morarița  

Eleonora 
Ședința 5 

Tema:,,Raport despre activitatea comisiei metodice  în anul de studii 2016-

2017 

1Totalurile  activității comisiei  metodice 

2 Opinii  și  sugestii  pentru  proiectarea  activității  comisiei  metodice  pentru  

anul  de  studii  2016-2017 

 

  mai 

Șeful  

comisiei 

metodice 

 

Membrii  

comisiei 

metodice 
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5.4 "Matematica şi ştiinţe” 

 

Obiective Acțiuni/Activități Termeni  de 

realizare 

Responsabili 

Monitorizarea  procesului  de   implementare a     

curriculumului   modernizat 

Ședința I 

1.Proiectarea  riguroasă cu  cerințele curriculumului și  

specificul   clasei. 

2.Discutarea  proiectelor   de   lungă  durată. 

3.Elaborarea  testelor de  evaluare  inițială  a  

cunoștințelor 

 

10.09.2016 

 

 

15.09.2016 

 

 

Toți   membrii 

comisiei 

Asigurarea  calității  în  educație prin  oferifea 

programelor de educație care  să satisfacă 

așteptările bineficiarilor și standardele de  calitate 

Ședința  II 

1.Analiza rezultatelor  obținute de elevii claselor a IX-a,a 

XII-a, la examene. 

2.Săptămîna  matematicii,fizicii și   informaticii 

3.Educatia   elevilor cu  nevoi  speciale 

 

Octombrie 

 2016 

 

Toți   membrii 

comisiei 

 

Utilizarea    unor  noi  tehnici și  metode  de  

predare-învățare-evaluare 

Ședința III 

1.Probleme  de  didactică   modernă 

2.Oră publică la  biologie clasa a VII-a B 

Subiectul:”Organul auditiv” 

 

Noiembrie   

30 noiembrie 

Toți   membrii 

comisiei 

Prof.de biologie 

Eficientizarea îndrumării controlului și evaluării 

intrerne pentru asigurarea continuității în 

implementarea curriculumui modernizat 

Ședința IV 

1.a)Atragerea elevilor talentați pentru a participa la 

olimpiada școlară : etapa locală, raională. 

b)Discutarea și aprobarea testelor pentru olimpiada locală 

2.Calitatea în educație: concept, semnificație și modele de 

desprindere. 

 

Decembrie 

 2016 

 

Membrii comisiei 
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Dezvoltarea sistemului de evaluare și asigurare a 

calității pe principii de funcționalitate și eficiență 

Ședința V 

1.Trăsăturile de personalitate ale elevului. 

2.Ora publică la chimie clasa aIX-a A Subiectul:“Oxizii 

sulfului,Acidul sulfuric” 

  

Ianuareie 

 2017  

 

Membrii comisiei  

Profesorul de chimie  

Ședința VI 

1.Metode de evaluare specifice matematicii și științelor 

2.Săptămîna biologiei și chimiei cu tema: “Protecția 

mediului înconjurător” 

 

Februarie  

2017 

 

Toți membrii comisiei  

Profesorul de biologie 

Ședința VII 

1.Succesul și insuccesul școlar 

2.Încadrarea elevilor liceului la concursul internațional 

”Kangouru fără frontirere” ediția a XXIII 

 

Martie 2017 

Toți membrii comisiei  

Profesorii de matematică 

Ședința VIII 

1.Analiza rezultatelor obținute de elevii claselor  

a IX-a la pretestarea matematică  

2.Determinarea stilului de comunicare 

 

Aprilie 2017 

 

Profesorii de matematică 

Membrii comisiei 

Corelarea subcompetențelor, conținuturilor, 

activităților de învățare și evaluare  

Ședința IX 

1.Teste sumative la matematică, fizică, biologie, chimie  

(clasaa IX-a) 

2.Probleme interactive care pot fi utilozate în procesul 

formării competențelor  la treapta gimnazială. 

 

 

 

Mai 2017 

 

 

Toți membrii comisiei 
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5.5 Comisia "Arte, tehnologii, sport" 

                                                                     

Obiective  Acțiuni/Activități Termeni de 

realizare 

Responsabili  

Prezentarea și aplicarea documentelor 

de politică educațională. 

Ședința I: 

Aprobarea planului de activitate a 

comisiei metodice pentru anul de studii 

2016-2017 

 Analiza curriculumului pe 

discipline de studio. 

 Analiza proiectelor de lungă 

durată. 

 Asigurarea elevilor cu manuale. 

Septembrie-octombrie Membrii comisiei. 

Ședința II: 

Lecție publică la educația tehnologică:  

Subiectul: ” Defectele și bolile 

lemnului.” 

 Analiza lecției. 

 Comunicare: ,,Simbioza muzică-

cuvînt în cultul religios.” 

Decembrie 2016 Șchiopu Vasile 

 

 

Dănilescu Lucia 
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Ședința III: 

Lecție publică la educația muzicală: 

Subiectul: ” Tema naturii în creația 

componistică națională” 

 Analiza lecției. 

 Comunicare : ” Linia ca element 

de limbaj plastic”. 

Februarie 2017 Dănilescu Lucia  

 

Morarița Eleonora 

Monitorizarea procesului instructiv-

educativ și de implimentare  a 

curriculumului modernizat. 

Ședința IV: 

Lecție publică la educația plastică: ” 

Rolul decorativ al elementelor de limbaj 

plastic”. 

Comunicare: ”Sport și sănătate” 

Martie 2017 Morarița Eleonora 

 

Breazu Valeriu 

 Ședința V: 

Lectie publică la educația fizică: 

”Gimnastica. Aerobica.” 

Comunicare: ”Natura- izvor de 

inspirație pentru creația muzicală”. 

Aprilie 2017 Breazu Ludmila  

 

Dănilescu Lucia 



 
 

31 
 

5.6 Comisia diriginţilor: 
 

Obiective   
Acţiuni/ Activităţi 

Termeni de 

realizare 
Responsabili  

Insușirea 

metodologiei,teoriei 

și implimentării 

tehnologiei 

educaționale 

 

I.Reuniunea metodică de organizare:                       

1.Programul de activitate pentru anul de studii 2016-2017. 

2.Standardele de calitate din perspectiva şcolii prietenoase copilului. 

3.Repere în organizarea activităţii dirigintelui. 

 

 

 

Septembrie 

 

Breazu Ludmila 

Timoftica Irina 

II.Şedinţa diriginţilor: 

1.Analiza reperelor metodologice, privind organizarea de către instituţia de învăţămînt a 

activităţii cu părinţii. 

 

Octombrie 

 

Timoftica Irina 

III.Seminar practic cu diriginţii cl.VIII, IX,X 

Cultura dorințelor 

1.Comunicare: ,,Dorința de a realiza propriile resurse psihofizice” 

2.Oră publică: ,,Nevoi și dorințe la vîrsta adolescentină” 

Noiembrie Guțu Luiza 

Breazu Ludmila 

 

IV.Discuţie: 

1.Parteneriatul dintre școală-familie-comunitate. 

 

 

Decembrie  

 

Timoftica Victoria 
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V. Seminar instructive metodic cu tinerii diriginți 

 

Regulamentul privind comunicarea înre instituții și mass-media 

Ianuarie  Țurcan Lucia 

Lungu Silvia 

 

Formarea unui 

climat psihologic 

care favorizează 

dezvoltarea 

personalității 

VI.Discuţie:  

1.Incluziunea educaţională-rolul dirigintelui 

 

Februarie  

 

Lungu Lucia 

VII.Seminar practic cu diriginţii cl. I-IV 

“Lumina vieții-frumusețea sufletului” 

1.Comunicare: ,,Cunoaștete pe tine însuți” 

2.Oră publică : ,,Cuvintele fermecate de politețe” 

Martie  Cojocaru Silvia 

Puntea Victoria 

VIII.Seminar practic cu diriginţii cl.V-VII: 

Cultura și comportamentul etic 

1.Comunicare : “Surse de cunoaștere a regulilor de comportament” 

2.Oră publică : “Norme de comportament etic în cotidian” 

Aprilie  Baeșu Irina  

Apachița Ina 

IX.Reuniunea de generalizare: 

1.Analiza activităţii comisiei diriginţilor 

2.Opinii şi sugestii pentru proiectarea activităţii comisiei pentru anul de studii 2017-2018 

 

Mai 

 

Breazu Ludmila 

Țurcan Lucia 

Timoftica I. 

 



 
 

33 
 

5.7  PLANUL DE ACTIVITATE 

 A COMISIEI MULTIDISCIPLINARE INTRAȘCOLARE 

I.ASPECTE ORGANIZATORICE 

Nr.   

crt. 

Activitatea Termene de 

realizare 

Responsabili Parteneri Indicatori de 

realizare 

Observații 

1. Stabilirea și abrobarea componenței nomi-

nale a CMI. 

August Președinte CMI Administrația 

liceului 

Ordinul de constitu-

ire a CMI. 

 

2. Examinarea reglementărilor normative 

privind activitatea CMI. 

Sistematic Membrii CMI Cadrele 

didactice din 

instituție 

Documente studiate,  

nr. ședințe de 

examinare. 

 

3. Elaborarea/aprobarea Planului anual de 

activitate a CMI, pentru noul an de studii. 

Mai 

2017 

Președinte CMI Administrația 

liceului, SAP 

Planul aprobat.  

4. Completarea și actualizarea documentației 

CMI. 

Septembrie  

2016 

Președinte CMI SAP Registre, mape cu 

documente conform 

 recomandărilor. 

 

5 Repartizarea orelor CDS și întocmirea 

orarului 

August - 

septembrie 

Președinte CMI Administrația 

liceului 

Orarul întocmit 

pentru CDS 
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                                          II.EVIDENȚA ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

Nr.     

crt. 

Activitatea Termene de 

realizare 

Responsabil Parteneri Indicatori de 

realizare 

Observații 

1. Evaluarea inițială/primară a elevilor 

înscriși în instituție în anul de studii 2016-

2017 

Septembrie  

2016 

Membrii CMI Diriginții de 

clasă, medicul  

de familie, 

asisten-   tul 

social, părinții 

elevilor 

evaluați  

Proces verbal de 

evaluare inițială 

 

2. Actualizarea listei și completarea registrului 

de evidență a elevilor cu CES 

Septembrie 

Octombrie  

2016 

Președinte CMI, 

cadrul didactic   de 

sprijin 

 Liste perfectate, 

registru completat 

 

3. Referirea elevilor, la necesitate, spre evaluare 

complexă și multidisciplinară, către SAP 

Mai 

Septembrie 

2016 

Președinte CMI, 

cadrul didactic   de 

sprijin 

 Nr. referințe către 

SAP 

 

4. Examinarea rapoartelor SAP de evaluare 

complexă și multidisciplinară a dezvoltării 

August- Membrii CMI Administrația Ordin privind 

aprobarea listei 
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copiilor, în vederea identificării elevilor 

care necesită cadru didactic de sprijin 

octombrie  

2016 

liceului elevilor care vor fi 

asistați de către ca-

drul didactic de 

sprijin 

5. Identificarea elevilor cu CES care vor   fi fi 

asistați în Centrul de resurse 

Septembrie  

2016 

Membrii CMI Diriginții de 

clasă   în care 

sînt înscriși 

elevii cu CES 

Ordin privind lista 

elevilor asistați în 

Centrul de resurse  

 

6. Identificarea și perfectarea listei elevilor care 

necesită Plan educațional individualizat 

Septembrie  

2016 

Membrii CMI Diriginții de 

clasă   în care 

sînt înscriși 

elevii cu CES 

Lista perfectată  

7. Stabilirea parteneriatelor dintre LT 

Caracuşenii Vechi, grădiniţa de copii, 

asistenţa socială şi a CMF 

Permanent  Preşedintele   CMI Administraţia 

liceului  

 

Indicator de realiza- 

re 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

III.ELABORAREA, REALIZARE ȘI MONOTORIZAREA PEI 

Nr.     

crt. 

Activitatea Termene de 

realizare 

Responsabil Parteneri Indicatori de 

realizare 

Observa-   

ții 

1. Constituirea echipelor PEI. August- 

septembrie  

2016 

Președinte CMI Administrația 

liceului  

Ordin privind 

constituirea 

echipelor PEI, 

nr.echipe PEI 

 

2. Ședințele de lucru cu echipele PEI, Scopul, 

funcțiile și structura PEI. 

Septembrie  

2016 

Președinte CMI SAP Nr.ședințe, 

nr.participanți 

 

3. Monotorizarea și acordarea asistenței în 

procesul PEI. 

Pe parcursul 

anului 

Președinte și 

membrii CMI 

SAP Nr.ședințe de lucru  

4. Ateliere de consultanță în elaborarea și 

realizarea adaptărilor curriculare. 

În procesul  

PEI 

Președinte și 

membrii CMI 

SAP 

 

Nr. de persoane 

asistate 

 

5. Examinarea și coordonarea PEI-urilor 

elaborate. 

Septembrie  

2016 

Membrii CMI Coordonatorii 

echipelor PEI  

Nr. PEI-urilor 

examinate 

 

6. Prezentarea PEI-urilor elaborate, spre 

aprobare, Consiliul profesoral. 

Septembrie- 

Octombrie  

Președinte CMI Administrația 

liceului 

Nr. PEI-urilor 

aprobate, proces-

verbal al Consiliului 
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2016 profesoral 

7. Ședințe de revizuire-actualizare a  

PEI-urilor. 

Semestrial Președinte CMI Membrii 

echipelor PEI 

Nr.ședințe, nr.PEI 

revizuite 

 

8. Formularea și înaintarea către Consiliul 

profesoral pentru aprobare a condițiilor de 

promovare a elevilor cu CES în clasa 

următoare și de admitere a acestora la 

examenele de finalizare a învățămîntului 

gimnazial. 

Mai 2017 Președinte și 

membrii CMI 

Membrii 

echipelor PEI 

Nr.elevi cu CES 

promovați în clasa 

următoare, Nr.elevi 

admiși la examene 

prin proceduri și 

reglementări 

specifice 

 

9. Participarea CDS la formarea continuă a 

elevilor 

Permanent CDS Profesorii de   

la clasă 

Indicatori de 

realizare 
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                                                               IV.ASISTENȚA METODOLOGICĂ 

Nr.     

crt. 

Activitatea Termene de 

realizare 

Responsabil Parteneri Indicatori de 

realizare 

Observa-                 

ții 

1. Asistența metodologică echipelor PEI   în elaborarea, 

realizarea, monitorizarea, revizuirea PEI. 

Sistematic Membrii CMI SAP Nr.ședințe de 

consultanță, 

nr.persoane asistate 

 

2. Organizarea atelierilor metodice/tematice: 

a) Atelier de lucru în cadrul comisiilor metodice 

“Modalități de elaborare și realizare a 

adaptărilor curriculare la disciplinele școlare” 

b) Masa rotundă cu elevii claselor în care sînt 

elevi cu CES “Împreună facem un întreg” 

c) Seminar pentru diriginții elevilor din clasele în 

care sînt copii cu CES “Rolul dirigintelui în 

incluziunea școlară” 

 

Septembrie 

Octombrie  

 

Noiembrie 

 

Februarie  

 

CMI 

 

 

CMI 

 

CMI 

 

Administrația 

liceului, SAP 

 

Administrația 

liceului,diriginții 

Administrația 

liceului,psihologul 

 

Agenda,numărul de 

participanți 

 

 

3. Asistența metodologică a cadrelor didactice în 

elaborarea probei individualizate de examene 

pentru absolvirea învățămîntului gimnazial. 

Mai 2017 Membrii CMI Administrația 

liceului, DI, SAP 

Nr. de probe 

individualizate 

elaborate 

 

4. Chestionare ale elevilor, părinţilor, angajaţilor 

instituţiei privind implimentarea în liceu a educaţiei 

incluzive 

Februarie 2017 Membrii CMI Colectivul profesoral, 

părinţi, elevi 

Analiza rezultatelor  
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5.8 Plan de acţiuni vizînd problema                                                                                                                                                                                                                    

combaterii corupţiei în liceu, anul de studii 2016-2017 

Nr. 

d/o 

Activitatea propriu-zisă Acţiuni şi modalităţi 

de realizare 

Termen de realizare Responsabil 

1. Studierea Hotărîrilor Guvernului referitor la combaterea 

corupţiei şi crimelor economice. 

Adunare administrativă Decembrie 2016 Directorul liceului, 

Şchiopu Eleonora 

2. Control administrativ intern asupra respectării disciplinei de 

serviciu, îndeplinirii întocmai a planului de lucru, conform fişei 

postului. 

Conform regimului intern Decembrie 2016 Direcţia liceului 

3. Control şi interzicerea desfăşurării orelor suplimentare contra 

plată în incinta liceului. 

Ordin DL permanent Direcţia liceului 

4. Respectarea achitării taxei de închiriere a manualelor. Dispoziţia ME permanent Bibliotecara 

5. Respectarea acordării   concediilor pe cont propriu şi cele pe 

motiv de boală. 

Conform Codului muncii permanent Directorul liceului 

6. Respectarea utilizării doar pentru ce este menit a utilajului,a 

mobilierului,a tehnicii informaţionale de serviciu 

 

Conform Codului muncii permanent Direcţia liceului 

7. Controlul strict asupra distribuirii produselor alimentare,a 

resurselor financiare predispuse pentru alimentarea copiilor. 

Circulara ME permanent Directorul liceului 

8 

 

Supravegherea activităţii asociaţiei de părinţi, a comitetului de 

părinţi,excluderea a orice acţiuni de presing asupra elevilor în 

legătură cu achitarea cotezaţiei de membru. 

Interzicerea acumulărilor 

de bani 

permanent Direcţia liceului 

9.     
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10. Asigurarea respectării stricte a Regulamentelor de examene. Interzicerea 
transparenţei, a 
mediatizării problemei 
date 

mai-iunie Direcţia liceului 

11. Asigurarea respectării angajamentelor semnate de 
supraveghetori. 

 mai-iunie Director adj./instruire 

12. Organizarea adunărilor de părinţi , a elevilor,a conferinţelor, a 
„meselor rotunde” întru discutarea documentelor privitor la 
prevenirea corupţiei. 

 permanent Director adj./instruire 

13. Elaborarea unui plan aparte de combatere a corupţiei în 
perioada examenelor de absolvire şi testare cl.IV 
1. Respectarea Regulamentelor de organizare şi desfăşurare a 
examenelor pe trepte de şcolaritate. 
2. Control strict al realizării cerinţelor lucrului cu catalogul de 
clasă, instruc.de complet. 

Controlul cataloagelor Pe parcursul anului Director adj./instr. 
Didic Inna 

14. 3. Control asupra corectitudinii calculării mediei, asupra 
acumulării corecte a notelor,îndeplinirii Panului de 
învăţămînt,a întocmirii bazei de date. 

Evaluare internă în liceu permanent Directorii adjuncţi 

15. Interzicerea acumlărilor de bani pentru organizarea 
examenelor,susţinerea tezelor semestriale, alte activităţi sub 
orice pretext 

Părinţii vor semna 
procesul verbal al 
adunării părinţilor 

Februarie 2017 Direcţia liceului, 
diriginţii cl. I-X-a 

16. Studierea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
examenelor la orice etapă de şcolaritate. 

Adunări generale de 
părinţi, pe clase 

Mai - 2017 Direcţia liceului 
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5.9   Serviciul bibliotecarului 

        anul de studii 2016-2017 

 

Nr. 

d/o 

Conţinutul activităţii Termen de realizare Responsabili 

1. Sărbătoarea Națională “Limba noastră” expoziție de cărți. August  Didic Olga 

2. “Pedagog – o chemare a inimii” – concurs literar muzical. Septembrie Didic Olga 

3. Repartizarea și asigurarea cu manual și material didactice a 

elevilor și profesorilor 

Octombrie Didic Olga 

Diriginții 

4. Concurs de poezii și cîntece pentru a promova tinerile 

talente “Se caută o stea” 

Noiembrie Bibliotecara 

Diriginții  

5. Pregătirea pentru concursul rational “Două inimi gemene” Noiembrie Bibliotecara 

  Prof.de ed.muzicală 

6. De pregătit elevii pentru concursul “Datini de Creciun și 

Anul Nou” 

Decembrie Bibliotecara 

Diriginții 

7. Concurs literar “Eminesciana” victorine,recital de versuri Ianuarie Bibliotecara 

Prof.de l.romană 
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8. Concurs literar “Sunt iarbă....” Februarie Bibliotecara 

Diriginții 

Prof.de l.romană 

9. De pregătit congursul tinerilor poeți “Florii 2017” Martie Bibliotecara 

Diriginții 

Prof.de l.romană 

10. “La izvoarele înțelepciunii” concurs literar organizat în 

liceu. 

Aprilie Bibliotecara 

Prof.de l.romană 
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5.10 Activitatea psihologului şcolar pe parcursul anului 2016-2017 

Conținutul activității Termen de realizare Destinația Forma 

 

• Asigurarea și diagnosticarea nivelului de pregătire pentru 

ciclul primar, gimnazial și liceal. 

Septembrie-

Octombrie 

Elevii cl.a I-a 

Elevii cl.a V-a 

Elevii cl.a X-a 

Psihoprofilaxie 

Psihodiagnoza 

• Nivelul de cunoștințe și modul de adaptare școlară a 

elevilor la treapta primară, gimnazială și liceală. 

 

• Personalitatea , emoțiile, sentimentele. 

Noiembrie Ședința consiliului 

pedagogic 

   

 

Elevii cl. a I-X-a 

Informare 

 

 

Psihoprofilaxie 

• Spune nu violenței! 

 

Decembrie Elevii cl. a I-X-a Psihoprofilaxie 

 

• Strategii optime de rezolvare a conflictelor Ianuarie 

 

Elevii cl. a I-X-a 

Profesori 

Părinți 

Psihoprofilaxie 

Informare 



 
 

44 
 

• Tinerii în capcana viciilor sociale Februarie Elevii cl. a V-X-a Psihoprofilaxie 

 

• Orientarea profesională 

 

Martie Elevii claselor 

absolvente 

Psihoprofilaxie 

Psihodiagnoza 

• Examinarea multilaterală a elevilor cl. a IV-a  

(pregătire pentru treapta de gimnaziu) 

Aprilie Elevii cl. a IV-a 

 

Psihodiagnoza 

• Succesul pe care ți-l dorești la examen poate fi obținut. 

Stresul examenelor. 

 

Mai Elevii claselor 

absolvente 

 

Psihoprofilaxie 

 

• Activitate de dezvoltare și remediere psihologică 

 

Pe parcursul anului Elevi  
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6. ACTIVITATEA SEMINARULUI INSTRUCTIV-METODIC 

 

Obiective   Nr. 

crt. 
Acţiuni/ Activităţi 

Termeni de 

realizare 
Responsabili  

Asigurarea 

managerială și 

metodică a sistemului 

educațional; 

Soluţionarea şi 

evitarea conflictelor 

în instituţia de 

învăţămînt 

preuniversitar 

Eficientizarea relaţiei 

profesor-elev prin 

dezvoltarea stilului de 

comunicare 

pedagogică. 

Familiarizarea cu 

metodele de stimulare 

a motivaţiei şcolare. 

1 Rolul motivației în activitatea de învățare.  Septembrie  Psihologul 

școlar  

 

2 *Managementul conflictelor 

 

Noiembrie  Cadru didactic 

de sprijin 

 

3 *Impactul stilului de comunicare pedagogică asupra relaţiei 

profesor-elev. 

Ianuarie  Directorii 

adjuncți 

4 Inadaptarea școlară – forme și factori  Martie Cadru didactic 

de sprijin 

 

Prevenirea 

dificultăţilor de 

relaţionare cu 

elevii 

preadolescenţi. 

5. Strategii psihopedagogice în depăşirea dificultăţilor de 

relaţionare interpersonală cu preadolescenţii 

Mai  Psihologul şc. 
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                                               7. ACTIVITATEA COMISIEI  MULTIDISCIPLINARE 

Obiective   Nr. 

crt 
Acţiuni/ Activităţi Termeni de realizare Responsabili  

Dezvoltarea 

sistemului de eva-

luare și asigurare a 

calității pe princi-pii 

de funcționali-tate și 

eficiență. 

 

Implementarea 

continuă a curricu-

lum-ului modernizat 

1 Asigurarea documentelor curriculare oficiale, 

manualelor, auxilialelor curriculare la nivelul 

unității de învățămînt. 

Septembrie 2016 Directorii adj., 

Șefi de catedră, 

Cadre didactice 

2 Realizarea proiectării pedagogice semestrială și 

anuală și asigurarea dimensiunii ei științifi-ce și 

interdisciplinare. 

Septembrie 2016 Directorii adj., 

Șefi de catedră, 

Cadre didactice 

3 

 

Asigurarea calității în proiectarea curentă și pe 

unități de învățare. 

Permanent  Directorii adj., 

Șefi de catedră, 

Cadre didactice 

4 

 

Elaborarea CDȘ în concordanță cu cerințele 

elevilor,resursele școlii și tendințele dezvol-tare 

economico-socială a comunității pentru anul școlar 

2016-2017 

August 2016 Directorul 

liceului, 

Șefi de catedră, 

Cadre didactice 
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8. ACTIVITATEA CU TINERII SPECIALIŞTI 
 

N.r. 

d/o 

Tema Termeni calendaristici Responsabili 

1 Elaborarea   proiectelor de lungă durată şi de scurtă durată Septembrie Sistematic Director adjunct  

2 Lucru asupra programei şi a manualelor la obiectul de 

studiu 

Sistematic Director adjunct 

3 Ajutor la completarea  documentaţiei:  

Registrelor 

Agendelor 

Acumularea de note 

Realizarea programei de studiu etc. 

Sistematic Grupa managerială 

4 Asistenţa la lecţii, activităţi extracurriculare, asistenţă 

reciprocă. 

După grafic Grupa managerială 

5 Prezentarea orelor demonstrative După grafic Grupa managerială 

6 Organizarea controlului tematic „Eficienţa verificării şi 

notării cunoştinţelor elevilor la disciplina predată” 

Decembrie Mai Grupa managerială 
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9.  Evaluări interne 

                  

Nr . Disciplina supusă  evaluării    

 

Cu ce scop 

 

Clasa  Data  Responsabili 

1. Lb.engleză Conform.instrucț. IX-a Decembrie Profesorii de lb.engeză 

2. Fizică  Conform.instrucț. VI-a Ianuarie                                                         Profesorii de fizică 

3. Ed.civică Conform.instrucț. VIII-a Martie  Profesor de ed.civică 

4. Lb.franceză Conform.instrucț. VIII-a Noiembrie  Profesorii de lb.franceză 
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10.  Planul de acţiuni privind prevenirea și combaterea abandonului și absenteismului școlar 
 

Nr. 

d/o 

Obietive educaționale Măsuri/acțiuni pentru realizare Responsabili Termen 

1. Integrarea tuturor copiilor de 

vîrsta școlară și formarea unei 

atitudini favorabile față de școală. 

- Asigurarea condițiilor pentru 

frecventarea școlii; 

- Motivarea frecventării școlii; 

- Îmbunătățirea relațiilor profesor-

elev,astfel încît aceasta să capete o 

mai mare încărcătură afectivă; 

- Cultivarea încrederii în sine; 

- Stimularea inițiativei,originalității 

prin consultarea elevilor privind 

activitățile educative pe care vor să 

le organizeze. 

Profesorii diriginți; 

Cadre didactice; 

Comisia de prevenire a 

absentismului și abandonului 

școlar. 

 

 

 

Lunar 

2.   Depistarea cauzelor care duc la 

înregistrarea absențelor și efectele 

imediate resimțite în înregistrarea 

succesului școlar. 

  Analiza complexității 

problemelor puse de 

prevenirea,diminuarea și 

înlăturarea lor. 

- Monitorizarea atentă a elevilor care 

absentează; 

- Descoperirea cauzelor; 

- Intervenția la timp în cazul 

neînsușirii materialului la disciplinile 

studiate; 

- Asigurarea unui climat de 

intercomunicare, de cunoaștere, de 

înțelegere, de ajutor și sprijin 

reciproc; 

- Învățătorul / profesorul/dirigintele să 

Profesorii diriginți; 

Cadre didactice; 

Comisia de prevenire a 

absentismului și abandonului 

școlar. 

 

 

 

 

 

Lunar 
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devină un adevărat psihopedagog. 

3. Activizarea elevilor în procesul 

însușirii cunoștințelor, 

intesificarea participării la 

realizarea obiectivelor și 

sarcinilor școlare. 

- Se va evalua și aprecia nu numai 

nivelul performanței școlare ca atare, 

ci și investiția de efort, de voință și 

cunoștință, de însuflețire a elevului, 

măsura în care vrea să progreseze; 

- Asigurarea unui climat afectiv 

corespunzător; 

- Crearea unor echipe pluridisciplinare 

care să coordoneze și monitorizeze 

frecvența școlară.   

Profesorii diriginți; 

Cadre didactice; 

Comisia de prevenire a 

absentismului și abandonului 

școlar. 

 

 

 

 

Lunar 

4. Asigurarea unei bune colaborări a 

școlii cu familia. 

Întîlniri cu reprezentenții poliției 

pe tema prevenirii absențelor și 

abandonului școlar. 

- Vizite la domiciliu; 

- Discuții cu familia. 

Profesorii diriginți; 

Cadre didactice; 

Comisia de prevenire a 

absentismului și abandonului 

școlar. 

Șeful de post 

 

Lunar 

5. Recuperarea elevilor care 

înregistrează absențe prin 

antrenarea capacităților și 

deprinderilor bine dezvoltate. 

- Evitarea pedepselor; 

- Promovarea spiritului de echipă; 

- Încurajarea regulilor prin care se 

mențin comportamentele adecvate; 

 

Profesorii diriginți; 

Cadre didactice; 

Comisia de prevenire a 

absentismului și abandonului 

școlar. 

 

 

 

Lunar 
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11. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII EDUCATIVE 

                                                                                  I  Domeniul cultural-artistic  

 

Obiectiv: Nr. 

crt. 

Conţinutul tematic Termenul 

îndeplinirii 

Responsabili Locul 

desfăşurării 

 

 

 

 

 

Extinderea şi 

aprofundarea 

cunoştinţelor 

generale şi 

specifice în 

diferite domenii 

ale ştiinţei, artei 

şi culturii 

1. Ziua Independenţei Republicii Moldova 

 

27 august Corpul profesoral Teren 

2. Sărbătoarea „Limba noastră” 31 august Corpul profesoral Teren 

3. „Dor de şcoală”-careu solemn dedicat Zilei Cunoştinţelor 01 septembrie Direcţia liceului, 

profesorii 

Teren 

4. Ziua Armatei Naţionale „Elevul de ieri-ostaşul eminent de azi”-

conversaţie 

03 septembrie Diriginţii cl. VIII, 

IX, X. 

Teren 

5. Ziua Internaţională a Păcii „ Să fie pace pe pămînt!” – concurs de 

desene 

Septembrie Prof.de ed. plast., 

cond.de cerc 

Teren 

6. Decada circulației rutiere “Fă cunoștință cu polițistul tău” 01-10.09.16 Timoftica I. 

Diriginții cl.I 

Teren 

7. Ziua profesională a Pedagogului „ Pedagog- o chemare a inimii”. Ziua 

autoconducerii şcolare. 

05 octombrie Timoftica I. 

Cond. cerc. 

Diriginţii : 

cl. I-IV,V-IX, X 

Teren 

8. Sărbătoarea toamnei. „ Carnavalul florilor de toamnă”-compoziţii 

florate de toamnă. 

Octombrie Timoftica I. 

Diriginţii : 

cl. I-IV,V-IX, X 

Teren 

9. Balul bobocilor liceeni cl. X Octombrie Dirigintele cl. X Teren 

10. Ziua Internațională a Tineretului (activitate cultural-artistică) Noiembrie Diriginţii de cl. Teren 

 11. Festivalul raional „Două inimi gemene”  Noiembrie Conducătorii de 

cerc. 

Teren,raion 
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12. „ Prin ochi de copil” – expoziţie- concurs de fotografii Noiembrie Membrii CE Teren 

13. Concurs literar „Galbenă gutuie”  Noiembrie Timoftica I. 

Conducători de cerc. 

Teren 

14. Ziua Internaţională pentru toleranţă: „Toleranţa între virtute şi 

slăbiciune”. 

16 noiembrie 

 

Timoftica I. 

Prof. istorie 

Teren 

15. Mese rotunde cu reprezentanţii organelor de drept, interne, părinţi, 

elevi, pe problemele corupţiei în sistemul educaţional 

Noiembrie 2016 

Martie 2017 

Timoftica I. 

Dir. cl.I- IV, 

V-IX, X 

Teren 

16. Companie de informare “Împreună împotriva violenței” Noiembrie 

Decembrie 

Timoftica I. 

Dir. cl. V-IX, X. 

Teren 

17. HIV - SIDA – consecințe, prevenire și combatere 01 decembrie Timoftica I. 

Prof.de biologie 

Teren 

18. Festivalul de colinde şi datini de Crăciun şi Anul Nou Decembrie Timoftica I. 

Cond.de cerc. 

Raion 

19. Vine, vine Moş Crăciun! 

    *Matineie pentru clasele primare 

    * Festivitate de sărbătoare 

    *Regina Balului Mascat invită! 

Decembrie Dir. cl. I-IV 

Dir.cl. V-VII 

Dir.cl.VIII,IX, X, 

Cond.de cerc 

Teren 

 20. Picturile gerului-expoziţii de desene, ziare de perete Decembrie Dir.cl. I-VI, 

VII-IX, X 

Teren 

21. Recital de versuri, expoziţie de eseuri cu genericul: „ Dor de Eminescu” Ianuarie Prof.de lb.rom. Teren  

22. Concurs literar „Mamă tu ești Patria mea” Februarie Cond.de cerc Teren 

23. Concursul Tinerilor poeţi- „Florii 2017” Februarie 

Martie 

Aprilie 

Înv.cl. prim. 

Prof.de lb.rom. 

Raion 

24. Concurs literar „La izvoarele înțelepciunii” Martie Prof.de lb.rom. Teren 

Raion 
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25. Sărbătoarea „ Mărţişor-2017” 

Expoziţie de mărţişoare 

01-08 

martie 

Dir.cl.I-IV 

V-IX 

Teren 

26. „ Mama mea , lumină-aleasă”-program cutural artistic Martie Cond.de cerc Teren 

27. Concursul desenelor „ Lecturile copilăriei” Martie Prof.ed.plast. Teren 

28. Festivalul de creaţie artistică a elevilor Martie 

Aprilie 

Cond.de cercuri 

Timoftica I. 

Teren 

29. Festivalul teatral „ Trăiește clipa” Martie Cond.de cerc Raion 

30. Festivalul “Cîntecului tradițional pascal” Martie 

Aprilie 

Cond.de cerc Teren 

Raion 

31. Concurs de desene “Sunt copil-respectă-mi drepturile” Martie Timoftica I. 

Prof.de ed.plastică 

Teren 

 

32. Oră de memorie „ C.Stamati-Ciurea-promotor al culturii şi datinilor 

strămoşeşti” 

Mai Lungu Ala 

Cond.muzeului 

Teren 

33. Sărbătoarea anuală a păcii-Ziua Europei 09 mai Timoftica I. 

Prof. istorie 

Teren 

34. 

 

Careu solemn: „ Ultimul sunet de clopoţel!” 

 

31 mai 

 

Direcţia liceului 

Dir.de clase 

Teren 

35. Sărbătoarea mondială a copilului. Concurs de desene cu genericul: 

„Copilul-astru, lumină” 

01 iunie Prod.de ed.pl. 

Dir.cl.primare 

Teren 

 36. Gala premianților 2017 01 iunie Timoftica I. 

Cond.de cerc 

Raion  
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                                                                       II Domeniul educaţiei civice 

 1. Acţiunea „Săptămîna micului pieton” Septembrie  Timoftica I. 

Prof.de ed. fizică 

Teren 

2. Concursul „ Tînărul agent de circulaţie” cu genericul:  

„ Securitatea la trafic, înseamnă viaţă”. 

Mai Timoftica I. 

Prof.de ed. fizică 

Teren 

Raion 

3. Spartachiada acţiunilor sportive Pe parcursul 

anului 

Prof.de ed. fizică Teren 

Raion 

4. Ziua Naţională a Sportului. 21 mai Prof.de ed. fizică 

Înv.cl.primare 

Teren 

     

III Domeniul Ecologic 

 1. Bilunarul Ecologic Aprilie Timoftica I. 

Prof.de biol. 

Înv. cl. primare 

Teren 

2. Concursul ecologic „Apa-izvorul vieţii” Martie-

Aprilie 

Timoftica I. 

Prof.de biol. 

Înv. cl. primare 

Teren 

3. Ziua Naţională de înverzire a plaiului  

”Un arbore pentru dăinuirea noastră” 

Aprilie Direcţ.liceului 

Corpul didac. 

Teren 

4. Ziua Naţională a curăţeniei Aprilie Direcţ.liceului 

Corpul didac. 

Asis.med. 

Teren 

 5. Ora ecologică „ Spuneți NU deșeurilor” Aprilie Prof.de biol. Teren 

                                                                        



 
 

55 
 

12.ACTIVITATEA CU PĂRINȚII 

 

 Conţinutul tematic Termenul îndeplinirii Cine realizează Responsabili 

 I. Şedinţa comitetului părintesc: 

1.Planul de activitate pentru noul an de studii; 

2.Proiectul de activitate al comitetului de părinţi; 

3.Contribuţia comitetului părintesc în 

reorganizarea şi încadrarea elevilor în cercurile 

extraşcolare. 

Septembrie Directorul liceului 

 

Preşedntele com.părintesc 

 

Timoftica I. 

 

Directorul liceului 

Şchiopu Eleonora 

 II. Şedinţa generală a părinţilor: 

1.Totalurile procesului educaţional; 

2.Despre pregătirea şcolii către noul an de studii; 

3.Probleme organizatorice. Alegerea comitetului 

de părinţi. 

Octombrie Directorul liceului Directorul liceului 

Şchiopu Eleonora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Şedinţa comună a comitetului de părinţi şi a 

comisiei consilierilor pentru problemele 

învăţămîntului: 

1.Ţinuta decentă a elevului în incinta şcolii. 

Implicarea părinţilor în gustul vestimentar al 

copilului; 

2.Despre şcolarizarea elevilor; 

3.Despre pregătirea pentru sezonul rece. 

4.Despre prevenirea şi combaterea bolilor de 

sezon şi a gripei 

 

 

 

Noiembrie 

 

 

 

Timoftica I. 

 

 

Dir.adj.instruire 

Dir.liceului 

Asistenta medicală 

 

 

 

Directorul liceului 
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 IV. Şedinţe de părinţi pe clase: 

Organizarea „Uşilor deschise” 

Conform planului 

dirigintelui 

Diriginţii 

Direcţia liceului 

Timoftica I. 

 

 V.Seminar instructiv:                                              

Organizarea procedurii instituționale și de 

intervenție în cazurile de abuz, 

neglijare,exploatare,trafic al copiilor 

Ianuarie Directorul liceului 

Coordonatorul 

Directorul liceului 

 

 VI. Şedinţe de părinţi în clasele absolvente: 

Prelucrarea metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de absolvire.                    

Februarie Dir.cl.absolvente Dir.adj.instruire 

 VII.Şedinţa comitetului de părinţi: 

1. Străinătatea şi singurătatea copiilor 

Martie Psihologul Timoftica I. 

 

 VIII.Colaborarea şcoală-familie-o atitudine 

unitară în educaţie (cu participarea profesorilor 

,elevilor, părinţilor) 

Pe parcursul anului Direcţia liceului 

Diriginţii 

Directorul liceului 

Şchiopu Eleonora 

 IX. Şedinţa generală a părinţilor:                          

1.Rezultatele anului de studiu 2016-2017. 

2.Discutarea Regulamentului privind promovarea 

şi absolvirea învăţămîntului.                                     

3.Despre reparaţia cosmetică a şcolii. 

Mai Administraţia liceului Directorul liceului 

Şchiopu Eleonora 
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13. PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND PREVENIREA VIOLENŢEI FAŢĂ DE COPII 

  1.Alcătuirea listelor copiilor:                                                   

-din grupa de risc;                                                                          

-ce stau la evidența organelor de poliție;                                           

-părinții cărora sunt plecați peste hotare;                                     

-din familii social-vulnerabile;                                                    

-abandonați;                                                                                  

-orfani și semiorfani; 

 

Septembrie-octombrie Diriginții claselor I-IV,  

V-IX, X 

 2.Precizarea în regulamentul de ordine interioară a școlii a 

reglementărilor privind accesul persoanelor străine în incinta 

și în interiorul școlii. 

Septembrie-octombrie Conducerea școlii, 

Cadrele didactice 

 3.Prelucrarea regulamentului la orele de dirigenție Octombrie Diriginții de clase în colaborare 

cu poliția 

 4.Asigurarea eficientă a pazei unității școlare: personalul de 

pază la intrarea în școală. 

Pe parcursul anului Direcția liceului 

 5.Sistem de supraveghere video. Pe parcursul anului Directorul liceului 

 6.Adunări generale cu părinții pe grupe de clase:                             

a) purtarea imorală;                                                                     

b) abuze de alcool;                                                                        

c) lipsa de control din partea părinților; 

Pe parcursul anului Diriginți de clase 

 7.Ore de dirigenție:                                                                         

,,Spune NU! Violenței!” 

b),,Situația criminală a copiilor lumii și prevenirea ei” 

 

Noiembrie 

În cadrul săptămînii juridice 

Diriginții cl.I-IV, V-VII 

Diriginții cl.VIII-IX, X 

Inspec.pentru minori 
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 8.Discuție :                                                                                     

,,Violența profesorilor față de elevi” (agresiunea verbală, 

non-verbală, amenințări, descriminare, pedeapsa fizică) 

 

Pe parcursul anului 

 

 

Direcția liceului 

 9.Studierea informațiilor cu privire la problematica violenței 

școlare 

Pe parcursul anului Profesorii 

 10.Lecție :                                                                                        

,,Prevenirea comportamentelor agresive în școală” 

Ianuarie Dir.de clase 

Polițistul de sector 

 11. Raidul ,,Stop”-în timpul lecțiilor Pe parcursul anului Membrii CE 

Inspectorul com.pentru minori 

 12.Sondajul elevilor,,Drogurile și violența” Aprilie Psihologul 
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                                                14. Educația pentru securitatea personală 

                              cu tematica ,,Asigurarea protecției vieții și sănătății copiilor”                                  

Nr. 

Crt. 
Acţiuni/ Activităţi Termeni de realizare Responsabili  

1. Decada Circulației Rutiere                                                 

a) Lecții tematice: ,, Fă cunoștință cu polițistul 

tău”                                                         

b) Activități cu părinții claselor întîi            

c) Recital de poezii                                              

d) Ore de dirigenții în clasele I:                           

  ,,Semaforul” 

01-10 septembrie 

 

 

02.09 

Pe parc.decadei 

 

Conform orarului 

Direcția liceului 

Dir.cl.I 

 

Dir.cl.I 

Dir.cl.I 

 

Dir.cl.I 

2. Test de circulație  

(pentru pietoni și bicecliști) 

Pe parcursul anului Dir.cl.V-IX 

3. Ore de dirigenție:                                                  

     a) ,,Fii atent la trafic”                                                                        

      b) ,,Politețea în transportul public”                       

      c) ,,Atenție la ...neatenție”  

 

Octombrie  

 

Dir.cl.IX-X 

 

Dir.cl.VII-VIII 

Dir.cl. V-VI 

 

4. 

 

Ziua Mondială de Comemorare a Victemelor 

Accidentelor Rutiere 

 

15 noiembrie 

 

Dir.cl.V-VIII 
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5. Discuție:                                                                 

a) ,,Factorii care ne afectează viața în trafic”                                        

b) ,,De vorbă cu agentul de circulație” 

 

Noiembrie 

 

Noiembrie 

Timoftica I. ,  

Polițistul de sector, 

Dir.cl.VIII-IX, X 

Timoftica I.,  

Polițistul de sector 

Dir.cl.V-VII 

 

6. Săptămîna Mondială pentru siguranța rutieră Aprilie  

Mai 

Direcția liceului 

7. Concursul ,,Tînărul agent de circulație” cu genericul: 

,, Securitatea la trafic, înseamnă viață” 

Mai Diriginții, 

Prof.de ed.fizică 

8. Întîlnire cu reprezentatntul pompierilor din localitate 

și discutarea regulamentului 

Pe parcursul anului  Directorul liceului 

Dir.cl.IX, X 

9. Activitate practică :                                                   

 Evacuarea rapidă a localului școlii, din cauza unui 

incendiu 

 

Martie 

 

Directorul liceului 

10. Studiați și răspundeți : ,, Cum să prevenim 

incendiile” 

Pe parcursul anului Cons.elevilor 

Cl.VII-IX, X 
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Ciclograma săptămînii 

 
Tipul de activitate 
 

 

                                                                     Zilele săptămînii 

Luni Marți Miercuri Joi Vineri 

Consiliul de 

Administrație  
   

    

Consiliul profesoral  

 

    

Ședințe ale comisiilor 

metodice 

     

Seminarul instructiv-

metodic 

     

Serate,concursuri, 

conferințe,întreceri 

sportive 

     

Adunări generale 

Părinteşti 

     

 


