
Plan de activitate al DRÎTS Rîşcani pentru luna  octombrie, 2019 
CHESTIUNI PENTRU EXAMINARE LA ŞEDINŢELE CONSILIULUI CONSULTATIV

Ş e d i n ţ a nr. 1 Octombrie (lărgit)
30 octombrie 2019

nr CONŢINUTUL TEMATIC Responsabil
1. Cu privire la debutul școlar 2019-2020 (înmatricularea elevilor în cl a I, V, X-a).

Respectarea prevederilor Regulamentului de admitere în liceu.
N. Albina (cl I)

J. Chihai 
(cl V-a, X-a)

2. Cu privire la rezultatele evaluărilor finale la toate treptele de școlaritate:
- testarea națională în învățământul primar;
- examenele de absolvire a gimnaziului (limba de instruire, limba și literatura română al., matematica, istoria 

românilor și universală);
- examenele de BAC (limba de instruire, matematica, istoria românilor și universală, limba străină, geografia, 

biologia, chimia, fizica, informatica)

N. Albina
D. Cheprtănaru

(specialiștii 
responsbili de 

predarea 
disciplinelor)

3. Cu privire la școlarizarea copiilor de vârstă şcolară în anul de studii 2019-2020 Chihai J.
4. Instituţionalizarea  copiilor de 3-7 ani în instituţiile preşcolare din raion Catelli V.

Activitatea  Consiliului de Administraţie al Direcţiei Învăţământ
28 octombrie 2019

nr CONŢINUTUL TEMATIC Responsabil
1. Cu privire la aprobarea agendelor de verificare pentru desfășurarea inspecțiilor tematice în primul semestru al anului 

de studii 2019-2020.
Specialiștii 

DÎTS
2. Pregătirea instituţiilor de învăţământ către activitate  în sezonul rece al anului. Groapa V.
3. Cu privire la perfectarea listelor tarifare și aprobarea reţelei de clase şi numărului de elevi în instituţiile de învăţământ 

general pentru anul şcolar 2019-2020.
Stanțier. T

1. 4. Cu privire la asigurarea cu manuale şcolare. Poberejnaia S.
5. Aprobarea devizelor de cheltuieli pentru  organizarea concursurilor profesionale:

„Pedagogul anului”; „Cel mai reuşit debut pedagogic”; „Cel mai bun proiect didactic”
Medveţcaia E.



INSPECŢII TEMATICE ȘI DE SPECIALITATE

Nr 
d/o

Problematica Responsabil

1. Pregătirea instituţiilor de învăţământ către activitate în sezonul rece al anului. Groapa V.

2. Cu privire la organizarea transportului elevilor și reevaluarea rutelor şcolare în anul de studii 
2019-2020

Cheptănaru D.

3. Elaborarea și implementarea Planului de dezvoltare strategică în instituțiile de educație 
timpurie

Catelli V. 

4. Organizarea și desfășurarea procesului de atestare al cadrelor didactice/manageriale pentru 
conferirea/ confirmarea gradului didactic/managerial

Medvețcaia E.

5. Cu privire la dotarea minimă a cabinetelor la disciplinele școlare din ariile curriculare 
LIMBĂ ȘI COMUNICARE, ARTE și SPORT  (Ordin MECC nr. 193 din 26.02.2019)

Poberejnaia S.
Groapa V. Medvețcaia E.

Gorodea I.,Bantoș O.
6. Respectarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă la disciplinele  din 

ciclul primar, aria curriculară Educație socioumanistică (georgrafia, istoria românilor și 
universală) 

Albina N.
Chihai J.
Catelli V.

7. Cu privire la realizarea Planului raional de acţiuni privind prevenirea şi combaterea 
abandonului şi absenteismului şcolar în învăţământul general.

Chihai J.

8. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind reducerea fenomenului de violenţă în 
instituţiile de învăţământ secundar.

Bantoș O.

9. Respectarea nomenclatorului tipurilor de documentaţie şcolară în învăţământul general, 
Anexa 2  ”Portofoliu profesional” (Ordinul MECC nr. 897 din 12.06.2018)

SMCFPC 
(toți colaboratorii, responsabili de discipline)

10.  Activitatea cadrelor didactice în asigurarea calității procesului PEI SAP
SMCFPC 

(toți colaboratorii, responsabili de discipline)
11. Coordonarea,  monitorizarea și evaluarea asigurării  calității procesului PEI de către CMI SAP
12. Impactul serviciilor de suport (CDS, Logoped, Psiholog) asupra eficientizării educației de 

calitate
Iagușevschi L.

13. Desfășurarea activităților extracurriculare sportive în instituțiile preuniversitare din raion în 
anul de studii 2019-2020

Gorodea I.



Activitatea Consiliului Metodic Raional
23 octombrie 2019

Aspecte Responsabili Indicatori
 Aprobarea planului de activitate al Consiliului Metodic Raional pentru anul de studii 2019-
2020

Medveţcaia Emilia Plan aprobat

Aprobarea Regulamentelor de organizare a concursurilor profesionale „Pedagogul anului”, 
“Cel mai reuşit debut pedagogic”,   
” Cel mai bun proiect didactic”

Medveţcaia Emilia
Groapa Valentina

Guțu Galina

Regulamente 
elaborate şi 

aprobate
Aprobarea planurilor de studiere şi propagare a experienţei pedagogice avansate. Medveţcaia Emilia Plan aprobat

Cu privire la aprobarea Agendelor IT desfășurate în anul curent de studii Spec.DITS Agende aprobate

Activitatea de instruire a cadrelor didactice şi manageriale
I. Întruniri metodice raionale ale cadrelor didactice

Disciplina Aspectele Instituţia Perioada Responsabil
Învățământul 
primar

1. Proiectarea, planificarea  și organizarea  
procesului educational din perspectiva 
individualizării.

2.Recomandări și propuneri pentru organizarea 
procesului de evaluarea finală și certificarea 
elevilor cu CES.(cl.IV)

Gimn.„Gh. Rîșcanu” 29.10.2019
Cadrele 

didactice care au 
elevi cu CES, 
clasa a IV-a

Iagușevschi L.,
șef adj. SAP
Albina Nina, sp. pr. metodist
Ureche Aliona, specialist SAP

L. rusă Компетентностный подход в преподавании 
русского языка 
Cоздание «Банка методических идей».

LT „D.Cantemir”, 
Rîşcani
(şc.naţ.)

31.10. 2019 Toţi profesorii

Limbi străine Evaluarea- instrument de asigurare a succesului 
elevului la limba franceză.
Evaluarea criterială prin descriptori.

Liceul Teoretic 
”L.Gherman ”, Zăicani

30.10.2019 Training- Popovici 
Iurii, Popescu Silvia, 
Liceul Teoretic ”L.Gherman 
”, Zăicani,
Crețu Diana – gimn. 
”Gh.Rîșcanu”, Rîșcani



  La motivation dans l’apprentissage du FLE. Liceul Teoretic 
”L.Damian”, Rîșcani

10.10.2019
LT ”L.Damian”, 

Rîșcani

Solidarite Laique

L. ucraineană Роль вчителя і його професійна компетентність 
в забезпеченні ефективності впровадження 
курикулуму 2019 року видання.

LT „D.Cantemir”, 
Rîșcani

31.10.2019 Toți profesorii

Matematica Invitaţi : Câte 1 profesor de matematică din fiecare 
instituţie de învățământ din raionul Rîşcani
1. Oră demonstrativă la matematică în clasa a 

V-a. 
2. Ora demonstrativă la matematică în clasa a 

IX-a.
3. Analiza lecţiilor asistate 
4. Cu privire la organizarea şi realizarea 

lecţiilor practice la matematică. 
5. Modele de evaluări sumative la matematică 

în clasa a V-a. 
 

  
1.

  gimn. Răcăria 09.10.2019,   
ora 09:00

Maximciuc Valentina – 
profesoară de matematică, gr. 
did. II, gimn. Răcăria,  
Floresco Olga – profesoară de 
matematică, gimn. Răcăria, 
Lupăcescu Nelea – profesoară 
de matematică, gr. did. I, 
gimn. Borosenii Noi,
Profesorul de matematică, 
gimn. Vasileuţi – pentru I 
evaluare sumativă
Profesorul de matematică, 
gimn. Ştiubeieni – pentru a II-
a evaluare sumativă
Profesorul de matematică, 
gimn. Păscăuţi – pentru a III-a 
evaluare sumativă.
Profesorul de matematică, 
gimn. “V. Bogdan”, 
Şaptebani – pentru I evaluare 
sumativă.
Profesorul de matematică, 
gimn. Singureni – pentru a II-
a evaluare sumativă.
Profesorul de matematică, 
gimn. “G. Rîşcanu”, Rîşcani – 
pentru a III-a evaluare 
sumativă.     

Fizica Proiectarea didactică de lungă durată și pe unități 
de învățare conform curriculumului la fizică, ediția 

LT ”D. Cantemir”, 
Rîșcani

30.10.2019 Guțu Galina



2019 pentru clasele a VI-a și a X-a. 
Informatica Siguranța online în școala mea Gimn. Borosenii Noi Octombrie Cernei Adriana, profesor de 

informatică LT Văratic,
Carabulea Tatiana, gimn. 
Borosenii Noi.
Toți profesorii de informatică

Geografia Identificarea și structurarea conținuturilor în raport 
cu procesul de evaluare a competențelor la 
geografie. 

LT „C. Popovici”, 
Nihoreni

29.10.2019 Catelli Viorel

Educaţie 
tehnologică 

Valorificarea conţinuturilor curriculumului 
reconceptualizat în clasa a VI-a în cadrul grupelor 
eterogene de elevi.

LT Recea Octombrie 
2019

Dumbravanu Adriana, LT 
Corlăteni
Dascăl Mihaela,LT Recea
Toți profesorii de ed. 
tehnologică.

Bibliotecari Importanța lecturii în formarea intereselor pentru 
dezvoltarea gândirii critice la elevi.

Gimn. Pîrjota 24.10.2019 Cojocari Tatiana

Psihologi Organizarea și  planificarea  intervenței 
psihologice individualizate.  Elaborarea  PII.

LT „D. Cantemir”, 
Rîșcani

25.10.2019 Scutaru A., Ojog E.

Educatori g/c1. 1. Exersarea competenţelor de planificare a 
procesului educaţional în baza documentelor de 
politică educaţională pe dimensiunea Educaţie 
timpurie 

IET nr. 7 Rîşcani 17.10.2019
Caraiani N.
Catelli V.

Conducători 
muzicali g/c

1. Identificarea şi exersarea competenţelor de 
planificare şi realizare a activităţilor de educaţie 
muzicală în baza SÎDC şi Curriculumului pentru 
educaţie timpurie

IET nr. 1 Rîşcani
24.10.2019 Caraiani N.

Catelli V.

Activitatea grupelor de creaţie / problemă

Disciplina Aspectul Termen Responsabil
Educatori Lucrul asupra aplicării noilor documente de politici educaţionale octombrie- aprilie Caraiani N.

L.ucraineană Успіх в навчанні –одне з джерел сил учня.
Утворення методичної скарбнички на допомогу вчителеві української 
мови.

octombrie – aprilie Medveţcaia Emilia

PLANUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI RAIONALE DE ATESTARE



Activităţi Termeni Responsabili
Desfăşurarea şedinţei Comisiei raionale de atestare cu privire la 
aprobarea listelor nominale a cadrelor didactice şi de conducere, 
planificate pentru atestare în anul de studii 2018-2019

02 octombrie 2019 Medvețcaia Emilia, șef SMCFPC 
Comisia raională de atestare

Prezentarea listelor nominale a cadrelor didactice şi de conducere, 
planificate pentru atestare în anul de studii 2019-2020 Ministerului 
Educaţiei, Culturii și Cercetării

Până la 10.10.2019 Medvețcaia Emilia, șef SMCFPC

Şedinţă cu responsabilii de atestarea cadrelor didactice  din instituţiile 
de învăţământ din raion

Octombrie 2019 Medvețcaia Emilia, șef SMCFPC 

Şcoala Tânărului Pedagog

Obiective Module Termeni Tipurile de activităţi
Formarea profesională a tânărului 
pedagog, crearea condiţiilor pentru 
autorealizarea competenţelor profesionale 

Analiza curriculumului disciplinar.

Elaborarea proiectării didactice de lungă durată şi la zi.

octombrie Studiul documentaţiei, discuţia, 
analiza, exerciţiul practic.

Şcoala Tânărului Manager
Învăţământul preuniversitar

Module Termeni Tipurile de activităţi Responsabili
Elaborarea planului de activitate a unităţii de îmvăţământ octombrie Studiul documentaţiei, discuţia, analiza,

exerciţiul practic
Chihai Jana
Guţu Tatiana

Planul de acţiuni privind prevenirea și combaterea abandonului și absenteismului școlar 

nr Activităţi Termini Responsabil Indicatori

1. Studierea  actelor normative, regulamente, ghiduri (internaționale,  
naționale și raionale) cu privire la evidența copiilor și adolescenților 
cu vârste între 5-16 ani în scopul perfecționării procedurilor de 
elaborare a listelor copiilor

Septembrie- 
Octombrie 2019

Instituţiile de 
învăţământ(admini
straţia, diriginţii, 

psihologul )
DÎTS Rîșcani

Lista copiilor modificată 
și aprobată

2. Elaborarea şi aprobarea Planurilor instuţionale de acţiuni pentru 
prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar în instituţiile de 
învăţământ.

Septembrie- 
Octombrie 2019

Instituţiile de 
învăţământ(admini
straţia, diriginţii, 

Plan elaborat,
Notă informative către 

DÎTS Rîșcani 



psihologul
3. Aprobarea Planului de acţiuni privind reducerea fenomenului de 

violenţă în instituţiile de învăţământ.
Octombrie 2019 Directorii  

instituţiilor
Plan elaborat

4. Incheierea acordurilor de colaborare cu APL, DASPF, mediatorii 
comunitari.

Octombrie 2019 Instituţiile de 
învăţământ,APL

Acorduri incheiate

5. Monitorizarea instituţiilor de învăţământ în care se inregistrează 
cazuri de abandon şcolar şi absenteeism.

Pe parcurs Chihai Jana, 
specialist principal 

DÎTS Rîşcani

Baza de date,proiecte de 
intervenţie

6. Monitorizarea elevilor  aflaţi în situaţie de risc de absenteism şi de 
abandon şcolar la nivel de şcoală.

Lunar Instituţiile de 
învăţământ(admini
straţia, diriginţii)

Instituţiile de 
învăţământ(admini
straţia, diriginţii)

Notă informative către 
DÎTS Rîșcani 

Notă informative către 
DÎTS Rîșcani

8. Realizarea unor activităţi de formare în cadrul comisiei metodice cu 
responsabilii de elevii din situaţie de risc, pentru abilitatea acestora .

Octombrie 2019 Responsabilul 
comisiei

SAP, Chihai J., 
Responsabilul  de 
şcolarizare DÎTS 

Rîșcani

Seminar realizat

14. Conducerea campaniilor de informare la nivel de şcoală cu privire la 
motivarea studiilor , importanţa finalizării învăţământului general 
obligatoriu şi frecventării regulate a şcolii.

Permanent Administraţia 
instituţiilor de 

învăţământ

Campanii de informare

ACTIVITĂŢI METODICE CU BIBLIOTECARII ŞCOLARI 

TEMATICA Forme de activitate Eşalonare in timp 
şi spaţiu

Responsabil

Importanța lecturii în formarea intereselor pentru dezvoltarea 
gândirii critice la elevi.

Training.
Recomandări metodice elaborate  
în vederea iniţierii  comunităţii 

şcolare în formarea deprinderilor 
de lectură.

Octombrie Vrancea Maria

CONCURSURI, FESTIVALURI, COMPETIŢII
nr DENUMIREA NIVEL Eşalonare in timp şi spaţiu Responsabil

1. Acţiuni dedicate Zilei Pedagogului Raional 04.10. 2019 D.Î.T.S.



2. Cupa preşedintelui  raionului la fotbal Raional 05.10. 2019
D.Î.T.S.

3. Turneu la volei consacrat sărbătorii “Ziua vinului şi 
viţei de vie”

Raional 10.10. 2019
D.Î.T.S.

4. Campionatul de nord  la orientare sportivă Regional 16-18 octombrie 2019
D.Î.T.S.

5. Organizarea şi desfăşurarea campionatului raional la 
baschet

Raional 22.10.2019
D.Î.T.S.

6. Cros (toamna) Raional 17-18 octombrie 2019 D.Î.T.S


