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Planul Complex de Activitate

I. Sinteza activităţii Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului
municipal Chişinău desfăşurată în anul de studii 2013-2014
Educaţia are nevoie de 3 lucruri:
sacrificiu, ştiinţă şi exersare
(Aristotel)

În perioada anului de studii 2013-2014, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău şi-a redirecţionat activitatea spre realizarea idealului educaţional, care constă în formarea personalității autonome, cu spirit de inițiativă, capabilă de autodezvoltare, care
posedă cunoștințe și competențe necesare pentru integrare în societate, deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naționale și
universale asumate.
Conform studiului realizat s-a constatat că restructurarea managementului organizaţional a condus la implementarea consecventă a politicilor educaţionale şi perfecţionarea potenţialului uman.
Municipiul Chişinău dispune de un sistem educaţional preşcolar şi preuniversitar autonom, a cărui gestionare este asigurată de Direcţia generală educaţie, tineret şi sport şi cele 5 Direcţii educaţie, tineret şi sport din sectoare. Promovarea experienţei inedite a revenit Centrului metodic
municipal şi celor 7 centre municipale de profil din cadrul DGETS (Centrul psiho-socio-pedagogic, Centrul educaţie moral-spirituală, Centrul municipal de informare şi orientare profesională, Centrul adolescenţilor, Centrul excelenţă, Centrul „Pas cu Pas”, Centrul de studiere a limbii române
pentru alolingvi).
Reţeaua instituţiilor de învăţămînt municipal se prezintă în felul următor:
- 153 instituţii de învăţământ preşcolar din cele 159 înregistrate (36636 copii);
- 147 instituţii de învăţămînt preuniversitar: 85 Licee Teoretice, 28 gimnazii, 8 şcoli-grădiniţe, 7 şcoli primare, 5 şcoli speciale, 14 instituţii de
învăţămînt preuniversitar privat (în total 77906 elevi: 73977 din instituţiile de învăţămînt de stat şi 3929 din instituţiile de învăţămînt privat);
- 15 instituţii de învăţămînt extraşcolar (16488 elevi);
- 13 şcoli sportive (5773 elevi).

Resurse umane
Perfecţionarea competenţelor cadrelor didactice, pe parcursul anului de studii 2013-2014 a fost realizată prin dimensiuni organizate concentric: studiul individual, cercuri pedagogice, perfecţionări periodice, masterate, cursuri postuniversitare, precum şi prin sistemul conferirii/
confirmării gradelor didactice.
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Procesul educaţional în instituţiile de învăţămînt municipal a fost asigurat de 11059 cadre didactice titulare şi 887 cumularzi (comparativ cu
11221 cadre didactice titulare şi 898 cumularzi în anul precedent de studii).
Ponderea personalului didactic calificat: deţin studii superioare 9639 persoane (87,15%), medii speciale - 1160 (10,4 %) şi medii - 260 (2,4%).
Din ele deţin grade didactice - 86%: gradul didactic superior - 463 cadre didactice, grad didactic unu - 1517, gradul didactic doi - 8060, grade
manageriale - 415 şi activează 34 doctori în ştiinţe, inclusiv 4 în cadrul DGETS.
În perioadă de referinţă au fost angajate 1455 cadre didactice, inclusiv 30 tineri specialişti (12 în instituţiile de învăţămînt preuniversitar şi 18
în instituţiile de învăţămînt preşcolar). Au abandonat locul de muncă 767 specilaişti (7%).
Calitatea actului educaţional presupune competitivitate şi eficienţă profesională.
Concursul municipal „Pedagogul anului - 2014”, ediţia a X-a, a avut drept scop motivarea socială şi profesională a cadrelor didactice şi manageriale.
La nivel de municipiu, participanţii au concurat în două etape. La prima etapă, locală, s-au înscris 83 de cadre didactice. La etapa a II-a şi-au
depus dosarele 16 concurenţi.
Învingători ai concursului au fost desemnaţi:
locul I - Virginia Vangheli, profesor la LT „Ştefan cel Mare”;
locul II - Vasile Cozma, profesor la LT „Petru Rareş”, Diana Malache, profesor la LT „Petru Rareş”, Dionisie Grom, învăţător la LT „Vasile Lupu” şi
Vladimir Vohmeanin, învăţător la LT „Mihailo Koţiubinski”;
locul III - Ala Pulbere, profesoară la LT „Ion Creangă” şi Alexandra Comarneţcaia, învăţătoare la LT „Mihai Grecu”.
Laureaţi ai concursului au devenit: Lilia Iordan, profesoară la LIMPS, Angela Chiriac, educator la Instituţia preşcolară nr. 57 şi Tatiana Macalici,
educator la Instituţia preşcolară nr. 40.

Demersul implementării Curriculumului naţional
Reforma curriculară ca proces de studiu centrat pe elev şi pe formarea de competenţe s-a realizat prin instruirea metodică, organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de informare şi promovare a experienţei pozitive.
Întru asigurarea calităţii procesului educaţional instituţiile de învăţămînt au aplicat diverse forme de predare a disciplinelor şcolare prin intermediul Internetului, laboratoarelor renovate cu tehnică de calcul, soft-urilor educaţionale, Programelor Wi-Fi, etc.
Calitatea formării competenţelor curriculare la disciplinele de studii a fost verificată prin diferite forme (lucrări de evaluare, teze semestriale,
pretestări şi evaluări finale).
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Problema calităţii studiilor este una prioritară şi poate fi soluţionată doar în complex multiaspectual, deoarece necesită implicarea tuturor
factorilor decizionali.
Evaluarea nivelului de cunoştinţe este o prioritate a sistemului educaţional municipal, deoarece denotă nivelul de formare a competenţelor
curriculare la disciplinele de studiu la toate treptele de şcolaritate.
Sesiunea 2014
La evaluarea finală naţională (clasa a IV-a) au fost admişi 1664 elevi, comparativ cu 1599 în anul precedent.
Au realizat sarcinile de lucru propuse 1659 elevi, reușita școlară a constituit 99,70%, procentul calităţii constituie 64,3%, nota medie constituie 7,75.
La examenele de absolvire a gimnaziului au fost admişi 6383 candidaţi. Au realizat sarcinile de lucru propuse 6235, reușita școlară a constituit
98,51%, procentul calităţii constituie 38,03%, nota medie constituie 6,85.
La examenele de bacalaureat au fost admişi 11589 candidaţi, repartizaţi în 31 centre. Din ei 5878 elevi din liceele municipale, 4022 din instituţiile de învățământ mediu de specialitate, 513 din universităţile din Chişinău şi 300 candidaţi care au solicitat susţinerea examenelor extern,
876 din liceele serale şi profesionale. Reuşita şcolară a constituit 64,87%, comparativ cu 72,51% în sesiunea 2013, procentul calităţii -14,42%,
comparativ cu 16,59% în sesiunea 2013, nota medie - 6,34%, comparativ cu 6,56% în sesiunea 2013.

Performanţele elevilor
În anul de studii 2013-2014 la olimpiadele şcolare desfăşurate la nivel de sector, municipiu şi republică au participat în total 15426 elevi. La
nivel de:
- sector 		
- 10234 elevi (locul I - 527, locul II - 810, locul III - 1187 şi menţiuni 1466);
- municipiu 		
- 4722 elevi (locul I - 279, locul II - 356, locul III - 512 şi menţiuni 710);
- republican 		
- 470 elevi (locul I - 44, locul II - 63, locul III - 73 şi menţiuni 64).
La olimpiadele internaţionale au obţinut performanţe 14 elevi (2 medalii de argint, 7 de bronz, 5 menţiuni).
La Conferinţa „Muncă, Talent, Cutezanţă”, ediţia a 46, au fost prezentate 498 lucrări, realizate de 1214 elevi. Au participat 262 profesori evaluatori şi 22 membri ai comitetului organizatoric. Au fost organizate 25 expoziţii personale ale celor mai talentaţi elevi în domeniul artelor plastice
şi artizanatului. În total, au fost menţionaţi 835 de participanţi (premiaţi cu diplome de gradul I - 144 elevi, cu diplome de gradul II - 221 elevi, cu
diplome de gradul III - 250 elevi, cu diplome de menţiune - 220 elevi).
Motivarea participării active a elevilor la concursurile şcolare - ca mod de autorealizare, modalitățile de implicare a acestora, dezvoltarea
abilităților de mobilizare a voinței, competențelor intelectuale și a spiritului competitiv, selectarea, la nivel de performanță, a potențialului intelecAnul de Studii 2014-2015
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tual, rezultatele înregistrate de acești elevi la nivel de unitate școlară, sector, municipiu sunt problemele abordate în cadrul Consiliului profesoral,
Consiliului Metodic, comisiei metodice. Rezultatele îşi găsesc reflecţie şi în Raportul final anexat la Planul managerial în majoritatea instituţiilor
şcolare.
Întru susţinerea copiilor dotaţi, în anul curent de studii, Primăria municipiului Chişinău a acordat Premiul municipal pentru tineret în domeniul
ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artei la 11 tineri, suma alocată a constituit 110000 lei, pentru 142 elevi a fost decernat Premiul de merit municipal,
suma totală s-a estimat la 213000 lei.

Activitatea Centrului Metodic Municipal
Centrul Metodic Municipal şi-a direcţionat activitatea spre formarea şi perfecţionarea competenţelor profesionale, promovarea experienţei
pozitive a cadrelor didactice şi manageriale. În acest scop au fost organizate şi desfăşurate:
- 5 şedinţe ale Consiliului Metodic Municipal;
- 10 seminare instructiv-metodice la limba şi literatura română (CE PRO Didactica, LT „S. Haret”, „M.Eliade”), engleză (LT „A.I.Cuza”), informatică
(LT „N.Dadiani”, „Iu.Haşdeu”), educaţie muzicală şi clasele cu profil muzical-coral (şcoala primară nr. 83), serviciul psihologic (LT „T. Vladimirescu”,
„Dm.Cantemir”, „C. Negruzzi”);
- 10 seminare în cadrul „Şcolii tînărului specialist”: la informatică (LT „M.Eliade”, „Olimp”), limba şi literatura română (LT „M. Eliade”), limba engleză (Centrul Metodic Municipal), serviciul psihologic (LT „L.Deleanu”, „M. Basarab”, „A.Cehov”, „Traian”), educaţie muzicală şi clasele cu profil muzicalcoral (LT „N.Gogol”, „L.Rebreanu”);
- 8 şedinţe metodice la disciplinele şcolare;
- 6 seminare pentru managerii şcolari şi cadrele didactice (sugestii cu privire la elaborarea Rapoartelor de autoevaluare/Lucrărilor metodice/
Programului managerial/Dosarului de atestare pentru cadrele didactice şi de conducere);
- 8 seminare pentru managerii şcolari responsabili de formarea profesională continuă şi atestarea cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile de învăţământ;
- au beneficiat de consultanţă metodică individuală 95 de cadre didactice.
În scopul evaluării calităţii procesului de implementare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cabinetelor metodice din instituţiile
de învăţământ preşcolar şi preuniversitar au fost inspectate 20 de instituţii de învăţământ preşcolar şi preuniversitar din municipiul Chişinău:
grădiniţele nr.62, 119, 153, 8, 78, 184, 225, 88, Şcoala-grădiniţă nr.199, Şcoala primară-grădiniţă nr.152 „Pas cu Pas”, Şcoala primară-grădiniţă nr.90,
Şcoala primară nr.83, gimnaziile „Galata”, „Ion Luca Caragiale”, nr.99 (Truşeni), LT „V.Lupu”, „Minerva”, „Truşeni”, „P.Zadnipru”, „G.Călinescu”.
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Management preuniversitar
Valorificarea resurselor manageriale s-a realizat prin asigurarea transparenţei decizionale, consilierea, controlul, monitorizarea, evaluarea şi
perfecţionarea managementului organizaţional, promovarea unei imagini instituţionale pozitive la nivel local, naţional şi internaţional.
Întru dezvoltarea competenţelor manageriale ale cadrelor cu funcţie de conducere au fost organizate şi desfăşurate diverse activităţi de
instruire şi consiliere: Forumul de idei pedagogice „Dialoguri chişinăuiene”, 5 seminare instructive pentru managerii cu experienţă pînă la 5 ani
(„Elemente de marketing educaţional în formarea comunităţii educaţionale”, „Managementul formării unei echipe eficiente, ,,Implicarea factorilor
decizionali din instituţie în elaborarea curriculumului la decizia şcolii”, „Formarea şi promovarea imaginii instituţiei de profil în activităţi cotidiene”,
,,Monitorizarea ca funcţie managerială”), 2 seminare pentru toţi managerii principali („Şcoala care face abstracţie de ziua de ieri, nu are viitor”
pentru şcoala naţională şi alolingvă), 2 trening-uri („Climatul moral – psihologic şi dimensiunea bunăstării în performanţa colectivă”, „Dezvoltarea
eficienţei personale”) şi 7 mese rotunde cu participarea factorilor de decizie.
În scopul evaluării eficacităţii managementului unităţii de învăţământ, stabilirii nivelului de realizare a politicilor educaţionale în unitatea
şcolară au fost realizate 5 inspecţii frontale de o zi în Liceele Teoretice „P.Rareş”, „V.Lupu”, „Traian”, „A.Mateevici” şi „Rambam”, 16 evaluări tematice
(selectiv), 2 evaluări speciale şi 68 evaluări inopinate şi anunţate.
Perioada de referinţă se caracterizează şi prin identificarea şi promovarea experienţei manageriale inedite.
Grupul de Dialog a intervenit cu soluţii şi sugestii pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ-normativ, eficientizarea procesului educaţional
municipal şi formarea precedentelor de succes în managementul educaţional municipal.

Management preşcolar
Educaţia timpurie reprezintă o importantă componentă în asigurarea principiului continuităţii.
Randamentul implementării politicilor educaţionale a fost evaluat în cadrul celor 4 controale frontale de o zi (instituţiile de învăţămînt preşcolar nr. 33, 59, 67, 77), 6 controale frontale de 10 zile (instituţiile de învăţămînt preşcolar nr. 8, 20, 26, 32,96, 150), 6 controale tematice şi 921 speciale.
Formarea cadrelor manageriale şi didactice a fost realizată în cadrul a 15 seminare, inclusiv 5 activităţi de formare desfăşurate în cadrul Şcolii
experienţei avansate (instituţiile de învăţămînt preşcolar nr. 8, 49, 118, 185, 197).
La moment, pentru a fi instituţionalizaţi în instituţiile de învăţămînt preşcolar sînt înscrişi 11345 copii. Pentru a asigura instituţionalizarea co-
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piilor în anul de studii 2013-2014 au fost redeschise grădiniţile nr. 73 şi 137 (12 grupe noi). În total pe parcursul ultimilor 5 ani au fost redeschise
192 de grupe.
Graţie colaborării cu APL pînă în prezent au fost reîntoarse 8 grădiniţe de copii (nr. 16, 73, 79, 127, 137, 143, 176, 186 ) din 27 alocate în locaţiune în anii 90.

Promovarea educaţiei incluzive şi dezvoltarea alternativelor educaţionale
Unul din obiectivele prioritare în activitatea DGETS este promovarea educaţiei incluzive şi dezvoltarea alternativelor educaţionale. Pentru
susţinerea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în anul de studii 2013-2014 au fost fondate 31 centre de resurse, comparativ cu 12 deschise
în anul 2013. În acest scop au fost alocaţi 10430,3 mii lei, comparativ cu 3615,3 mii lei alocaţi în anul 2013.
Întru satisfacerea ofertei părinţilor, paralel cu instituţiile de tip general instituţionalizarea copiilor cu CES se realizează şi în 14 instituţii de învăţămînt special (9 preşcolare şi 5 preuniversitare).
În perioada dată au fost eliberate 1312 dispoziţii pentru copii de vârsta preşcolară şi 136 pentru copii de vârsta şcolară, a fost verificată proiectarea didactică anuală şi orarul activităţilor corecţionale din 42 puncte logopedice existente în instituţiile de învăţămînt preuniversitar de tip
general, monitorizată situaţia a 26 copii cu cerinţe educaţionale speciale, examinate 173 dosare personale ale elevilor, 20 procese - verbale întocmite de către CMPP, 16 dispoziţii ale DGETS privind înmatricularea copiilor cu CES, 8 dispoziţii ale preturilor cu privire la prelungirea termenului
de întreţinere gratuită de stat în anul de studii 2013–2014 a elevilor din gimnaziile-internat.
În comun cu AO „Lumos” a fost elaborat Planul strategic de dezvoltare a educaţiei incluzive în municipiul Chişinău pentru anii 2014-2020.
Condiţiile de adaptare a copiilor cu CES au fost verificate în cadrul controalelor frontale, tematice şi speciale.
Competenţele profesionale ale cadrelor didactice şi ale celor de sprijin care lucrează cu contingentul respectiv de copii au fost perfecţionate
în cadrul Forului Naţional „Parteneriatul socio-psiho-pedagogic pentru dezvoltarea educaţiei incluzive”, seminarelor instructiv-metodice (8 seminare teoretico-practice organizate la nivel naţional şi internaţional cu privire la metodele, tehnicile şi procedeele de lucru cu elevii cu CES).
Întru susținerea copiilor/elevilor aflaţi în dificultate, identificarea și diminuarea carențelor comportamentale, remedierii tulburărilor psihice şi
de pronunție Centrul psiho-socio-pedagogic a acordat: asistență psihologică (1325 ședințe de remediere individuale și de grup, cu 330 de copii);
consilierea a 457 părinți; a organizat seminare pentru părinţi în cadrul școlii părinților ,,Arta de a fi părinte”; a elaborat 35 recomandări prescrise din
27 instituții (LT „Trușeni”, „G.Latină”, „Ion și Doina Aldea Teodorovici”, „Ștefan cel Mare”, „A.Russo”, „Budești”, „Gh.Asachi”, „A.Cantemir”, „G.Călinescu”,
„A.I.Cuza”, „N.Dadiani”, „P.Zadnipru”, „M.Berezovschi”, „Traian”, „O.Ghibu”, „D.Alighieri”, „L.Deleanu”, „M.Eliade”, „A.Mateeevici”, „M.Marinciuc”, gimnaziile „Galata”, nr. 7, 41, 53, 86, 102; a realizat consilierea cadrelor didactice, a directorilor şi directorilor adjuncţi cu privire la crearea condițiilor favo8
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rabile pentru instruirea minorilor aflaţi în dificultate din 9 instituţii (LT „L.Deleanu”, gimnaziul „N.Costin”, şcoala primară „A.Ursu”, grădiniţele nr.25,
100, 156, 181) şi psihologilor şcolari și preșcolar (gimnaziul „Galata”, LT „L.Deleanu”, „Minerva”, grădinițele nr.80, 120, 135, 175, 225).
În perioada de referinţă au fost evaluaţi în teren 1367 de copii din 25 de instituții preșcolare de învățământ: gr. nr. 5, 8, 16, 20, 25, 30, 40, 46, 69,
100, 106, 108, 130, 138, 142, 150, 153, 158, 183, 197, 210, 212, 215, 226, 227.
Au fost organizate 503 şedințe corecționale individuale și de grup desfășurate cu scopul remedierii tulburărilor de pronunție, scris-citit, tulburări de ritm și fluență,dezvoltarea limbajului, 133 consilieri pentru părinţi referitor la automatizarea și diferențierea sunetelor, antrenarea vorbirii
coerente, evaluaţi 1032 de copii cu vîrsta între 5-6 ani din 14 instituții;
Asistență psiho-pedagogică a fost acordată la 47 cadre didactice, 18 cadre didactice de sprijin în scopul informării despre metode și tehnici de
adaptare a copiilor cu CES, 38 părinți în susținerea moral-emoțională. Au fost evaluaţi 60 elevi cu CES din cadrul instituțiilor de învățămînt ce dețin
centre de resurse în scopul stabilirii categoriei de CES, PEI, CDS gimnaziul-internat nr.2, gimnaziul nr.33, LT „C Negruzzi”, „A.I Cuza”, „N.Dadiani”,
„V.Vasilache”. Din ei 59 fac parte din categoria CES și necesită CDS, 38 necesită PEI, au fost convocate 55 şedinţe ale comisiei psihopedagogice în
cadrul cărora au fost evaluați 832 de copii cu CES, etc.

Activitatea extraşcolară
Întru implementarea programelor educaţionale, prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, promovarea educaţiei interculturale, în perioada de referinţă au fost desfăşurate 90 de acţiuni educaţionale (Ziua Absolventului, Festivalul internaţional de dans popular, stimularea copiilor
dotaţi etc.), pentru care au fost alocate resurse financiare, în sumă de cca 1,5 mln. lei.
Au fost organizate 56 activități sportive: 3 turnee (internaţional la handbal, republican „Guguţă” şi municipal pentru persoanele cu dizabilităţi),
Cupa Primarului General la handbal cu participarea a 8 echipe din Belarus, Romania, Ucraina şi Republica Moldova, 3 concursuri cu caracter de
masă (cursa de alergări organizată în parcul „Valea Morilor” cu participarea a 5000 de persoane, Ziua sportivului, Ziua internaţională a copiilor), 2
programe sportive consacrate „Hramului Chişinăului” şi „Zilei Tineretului”.
La competiţiile internaţionale sportivii din Chişinău au obţinut: 2 medalii de argint - haltere; 3 medalii de bronz - haltere; locul I la Campionatul
Europei printre seniori la taekwon-do WTF. Dulgheru Nicoleta a obținut dreptul de a participa la Jocurile Olimpice printre juniori la gimnastică
ritmică sportivă din or. Nanjing (China).
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Promovarea activităţilor de cooperare educaţională
Activitatea de cooperare dintre comunitatea educaţională din municipiul Chişinău şi alte ţări s-a desfăşurat în baza a 79 acorduri de colaborare, inclusiv 11 negociate şi perfectate pe parcursul anului şcolar 2013-2014. Graţie acestor parteneriate au fost realizate un şir de proiecte la
nivel local, naţional şi internaţional, valorificînd astfel creativitatea elevilor, cadrelor didactice şi manageriale (Ady Endre Gimnazium, Budapesta,
Ungaria, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Asociaţia Obştească „SOS Autism” etc.).
Unul din partenerii activi în perioada de referinţă a fost Primăria şi Consiliul municipal Chişinău.

Asigurarea bazei tehnico-materiale
Pentru subvenţionarea sistemului educaţional Consiliul municipal Chişinău a planificat în anul 2014 mijloace financiare în sumă de 1191360,3
mii lei, dintre care cu destinaţie specială 124250,8 mii lei, comparativ cu 1119361,9 şi, respectiv, 123855,6 mii lei alocaţi în anul 2013. Din ei pentru:
- reparaţii capitale ale instituţiilor de învăţămînt în sumă de 25437,8 mii lei, comparativ cu 20621,4 mii lei alocaţi în anul 2013;
- implementarea şi suplimentarea unor programe şi articole de cheltuieli în sumă de 14880,1 mii lei;
- alimentaţia gratuită - 1.761.807, 40 lei (au beneficiat 37592 copii/elevi din clasele I-IV, inclusiv 5500 de elevi din clasele a V-a - a IX-a din familii
socialmente vulnerabile);
- deschiderea grupelor noi în instituţiile preşcolare în sumă de 4000,0 mii lei, comparativ cu 2000,0 mii lei alocaţi în anul 2013;
- educaţia incluzivă şi susţinerea educaţională în sumă de 10430,3 mii lei, comparativ cu 3615,3 mii lei alocaţi în anul 2013 (pentru copiii cu
cerinţe educaţionale speciale în anul 2014 au fost fondate 31 centre, comparativ 12 – în anul 2013);
- procurarea şi instalarea camerelor de supraveghere în sumă de 600,0 mii lei;
- procurarea şi instalarea iluminatului cu fotoelemente în sumă de 250,0 mii lei;
- procurarea fondului de cărţi pentru grădiniţe în sumă de 400,0 mii lei;
- construcţia îngrădirilor teritoriilor a 3 instituţii de învăţămînt – 1200,0 mii lei;
- procurarea utilajului pentru implementarea proiectului pilot de autoservire „bufetul suedez” – 1000,0 mii lei;
- procurarea şi instalarea sistemelor antiincendiare – 300,0 mii lei;
- procurarea inventarului şahistic – 109,3 mii lei;
- organizarea şi desfăşurarea concursului de salubrizare „Arată că-ţi pasă” - 1000,0 mii lei;
- susţinerea copiilor dotaţi – 212 000 mii lei;
- şcolarizarea minorilor cu vîrsta de 7-16 ani – 5600 000 lei;
- odihna şi întremarea sănătăţii copiilor în perioada estivală – 24814660 lei.
10
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Din suma totală articolele salariale constituie 77,5%, serviciile comunale în mediu constituie 7%, alimentaţia elevilor - 9,7%, celelalte articole
- 5,8%.
Conform prevederilor deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.3/11 din 02.04 2013 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea instituțiilor de
învăţămînt cu autonomie financiară”, 20 instituţii de învăţămînt preuniversitar din municipiu au trecut la autonomie financiară.
Întru implementarea modelelor educaţionale performante, susţinerea copiilor dotaţi, consolidarea bazei didactico-materiale a instituţiei de
învăţămînt şi realizarea unor programe socioculturale, luarea deciziilor transparente şi de interes comun, care vizează probleme de ordin pedagogic, sociocultural sau financiar un rol indispensabil îl are parteneriatul stabilit între instituţia de învăţămînt şi familie.
Pe lîngă instituţiile de învăţămînt preuniversitar activează 70 de AOP înregistrate oficial la Primărie şi Ministerul Justiţiei. La acest capitol
menţionăm următoarele instituţii de învăţămînt: LT ,,C.Negruzzi”, ,,Academia Copiilor”, ,,M.Viteazul”, ,,Minerva”, ,,T.Maiorescu”, ,,Waldorf”, ,,A.Mateevici”, şcoala primară nr. 83.

Asigurarea didactică cu manuale şi materiale didactice
Rata asigurării cu manuale a elevilor claselor I-a - a XII-a a constituit 100%. Pentru închirierea manualelor la treapta gimnazială şi liceală a fost
colectată şi depusă suma de 2813933,71 lei, ceea ce constituie 99,8%.
1350 (20%) de elevi din clasele a V-a - a IX-a din familii social dezavantajate au beneficiat de subvenţii pentru chiria manualelor, în valoare
de 59831,43 lei (drept temei Hotărîrea Guvernului nr.448 din 09.04.1998 „Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar şi
gimnazial”).

Şcolarizarea
La începutul anului de studii 2013-2014 în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din municipiu au fost înregistraţi 18 copii neşcolarizaţi, la
finele anului de studii au rămas 9.
Pe parcursul anului au abandonat studiile 21 copii, din ei 14 au fost reîncadraţi în procesul de studii.
În clasa I în anul de studii 2014-2015 vor fi înmatriculaţi cca 8000 copii, comparativ cu 7921 în anul 2013-2014.
Actualmente, 7398 elevi au rămas temporar fără îngrijirea unui sau a ambilor părinţi în legătura cu plecarea acestora la muncă peste hotarele
republicii (la 5545 copii un părinte este plecat peste hotarele ţării, la 1853 - ambii).
Începînd cu anul 2006, în municipiu Chişinău sînt înregistraţi 7536 copii care au plecat peste hotarele ţării împreună cu părinţii, inclusiv 412
plecaţi de la 02.01.2014.

Anul de Studii 2014-2015
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Morbiditatea copiilor
Sănătatea reprezintă un proces de menţinere şi dezvoltare fizică, psihică şi socială a organismului. Starea sănătăţii copiilor este determinată de
factorii biologici, sociali şi ecologici. Necătînd la optimizarea condiţiilor de funcţionare a unităţilor şcolare morbiditatea copiilor este în creştere.
Pe locul I se plasează maladiile sistemului respirator (27892 cazuri, comparativ cu 20429 înregistrate în anul 2013 sau cu 17% mai multe).
Pe locul II s-au plasat bolile ochiului (5121 cazuri, comparativ cu 5675 sau cu 10% mai puţine).
Pe locul III sunt bolile sistemului nervos (5121 cazuri în anul 2013 în comparaţie cu 4537, sau cu 15% mai multe).
Pe locul IV s-au plasat maladiile sistemului ostiomuscular ale muşchilor şi ţesuturilor conjunctive (cu 3960 cazuri, în comparaţie cu 3871 în anul
2012, sau cu 3% mai multe).
În instituţiile de învăţământ preşcolar s-au înregistrat în anul 2013 în total 31712 cazuri de boală, comparativ cu 32272 cazuri în anul 2012:
bolile cronice s-au mărit de la 5031 cazuri până la 5244 sau cu 2,2%, maladiile infecţioase – de la 2201 la 2496 sau cu 12%, sistemului nervos – de
la 2367 la 1615 cazuri, etc.
Factorii decisivi care au influenţat sănătatea elevilor sînt: alimentaţia neraţională şi neechilibrată, încălcările flagrante ale normelor igienicosanitare la elaborarea schemei orare (alternarea disciplinelor şcolare), supradozarea programelor şcolare, inclusiv a temelor de acasă.

Alimentaţia – factor determinant în dezvoltarea fizică şi intelectuală a copiilor/elevilor
Procesul de alimentaţie a copiilor/elevilor de realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.234 din
25.02.2005 „Cu privire la alimentaţia elevilor”, ordinului comun al Ministerului Educaţiei şi Ministerului Finanţelor nr.42 din 28.01.13 „Cu privire la
aprobarea normelor băneşti pentru alimentaţia copiilor (elevilor) din instituţiile instructiv - educative” şi deciziei Consiliului municipal Chişinău.
Total, în anul de studii 2013–2014, de alimentaţie gratuită au beneficiat 37592 copii/elevi.
Suma alocata suplimentar de către Consiliul municipal Chișinău pentru alimentația gratuită a elevilor/copiilor din instituțiile de învățămînt
preșcolar, primar și secundar general din municipiu, în anul 2014 este de 1.761.807, 40 lei.
În anul de studii 2013–2014 în municipiul Chişinău de alimentaţie gratuită au beneficiat:
- 24194 de elevi din clasele I-a – a IV-a (dejun cald);
- 5500 de elevi din clasele a V-a – a IX-a din familii socialmente vulnerabile (dejun cald);
- 4324 de elevi (20 la sută din numărul de elevi ce frecventează grupele cu program prelungit) beneficiază de dejun și prînz gratuit;
- 713 de elevi din Gimnaziile internat şi gimnaziile internat cu regim special, din care 508 elevi domiciliați și 215 elevi nedomiciliați;
- 208 de elevi din școlile auxiliare;
12
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- 1299 de elevi din Liceele și clasele sportive din municipiu (conform criteriilor de vârstă);
- 423 de elevi care au suportat TBC sau cei care au contactat focarele de TBC din instituțiile de învățămînt primar și secundar general din
municipiu;
- 215 copii contaminaţi cu tuberculoză sau cei care au contactat focarele de TBC din grădiniţele speciale şi grupele sanatoriale;
- 615 copii cu dizabilităţi mintale şi fizice din grădiniţele speciale;
- 71 de copii din grădinițele de tip general cu program de activitate de 24 ore.
Procesul de alimentare a elevilor din instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general din municipiul Chişinău prin metoda
„bufetul suedez” a demarat în anul 2012. În anul curent de studii, proiectul dat a fost implementat în 35 de instituţii de învăţămînt preuniversitar.
Beneficiază de dejunuri gratuite conform proiectului pilot de autoservire în jur de 12 000 elevi.

Odihna şi întremarea sănătăţii copiilor în perioada estivală
Odihna şi serviciile de întremare a sănătăţii copiilor în sezonul estival 2014 s-a organizat în 36 tabere cu sejur de zi (3372 elevi), 3 tabere de
odihnă aflate la balanţa DETS din sectoarele Botanica şi Centru: „Cireşarii”, „Alunelul” şi „Poieniţa veselă” (2350 copii din şcolile internat, scutiţi integral de plată şi 4250 elevi din instituţiile de învăţămînt din subordine cu achitarea a 20% din contul părinţilor), 5 tabere de odihnă arendate (5920
elevi) şi în taberele sportive (3548 de persoane).
În total, în sezonul estival 2014 se vor odihni 19545 elevi, din ei integral eliberaţi de plată 6487 copii.
Suma de mijloace bugetare alocate constituie 26489718,0 lei, inclusiv 3012,1 mii de lei pentru pregătirea taberelor în anul 2014.

II. Cadrul legal
Politica educaţională a sistemului de învăţământ municipal a fost realizată în baza cadrului legislativ şi normativ ce reglementează organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional, racordat la cerinţele naţionale şi internaţionale:
- Constituţia Republicii Moldova
- Codul Muncii al Republicii Moldova
- Codul educaţiei al Republicii Moldova
- Strategia consolidată de dezvoltare a învăţămîntului pentru anii 2011-2015
- Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2014- 2020
- Concepţia dezvoltării educaţiei preşcolare din Republica Moldova
Anul de Studii 2014-2015
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- Legea nr.48 din 22.03.2012 ,,Privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici”
- Legea nr.155 din 21.07.2011 „Pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice”
- Legea cu privire la Asociaţiile obşteşti nr.837-XIII din 17.05.1996
- Legea cu privire la tineret nr.279 - XIV din 11 februarie 1999
- Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi
- Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional
- Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
- Legea nr.16 din 13.02.2008 cu privire la conflictul de interese
- Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020
- Planul naţional de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în educaţie
- Hotărârea Guvernului nr. 727 din 16 iunie 2003 „Despre aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia copilului şi familiei”
- Hotărîrea Guvernului nr.933 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii
2010-2015”
- Ordinul nr. 187 din 24.12.2013 privind aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare şi raportare a bugetelor pe programe
- Deciziile/dispoziţiile adoptate în perioada de referinţă de Consiliul municipal Chişinău, Primăria municipiului Chişinău

III. obiective pentru noul an de studii 2014-2015
Pentru anul de studii 2014 - 2015 Direcţia generală educaţie, tineret şi sport îşi propune 3 direcţii prioritare de activitate:
 Extinderea serviciilor de calitate în educaţia timpurie şi învăţământul secundar general, promovarea sistemului integrat de servicii sociale;
 Încurajarea proiectelor naţionale şi internaţionale în promovarea imaginii pozitive a sistemului municipal educaţional;
 Descentralizarea sistemului educaţional.
Întru realizarea politicilor educaţionale, prevederilor actelor legislative şi normative ce reglementează procesul educaţional şi a Programului
strategic al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport „Dezvoltarea sistemului educaţional pentru anii 2011-2015”, activitatea în noul an de studii
va fi direcţionată spre realizarea următoarelor obiective:
14
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- Dezvoltarea cadrului normativ-juridic şi de politici în domeniul educaţional în interesele persoanei, societăţii şi statului.
- Monitorizarea procesului de implementare a politicilor în domeniul educaţiei: evaluarea cu sens de dezvoltare.
- Asigurarea condiţiilor de implementare a Curriculumului educaţiei copiilor de vîrstă preşcolară şi a Curriculumului modernizat centrat pe
formarea competenţelor elevilor la toate treptele de şcolaritate.
- Extinderea serviciilor de calitate în educaţia timpurie şi învăţămîntul secundar general, promovarea sistemului integrat de servicii sociale
- Dezvoltarea şi perfecţionarea managementului educaţional.
- Promovarea principiilor democratice în administrarea învăţământului.
- Dezvoltarea procesului participativ şi asigurarea transparenţei în activitatea decizională.
- Dezvoltarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice şi celor de conducere prin crearea mecanismelor motivaţionale adecvate,
implementarea creditelor profesionale etc.
- Promovarea educaţiei incluzive şi dezvoltarea alternativelor educaţionale.
- Educaţia şi susţinerea copiilor aflaţi în dificultate.
- Implicarea copiilor/tinerilor în viaţa socială în procesul de consultare, luare de decizii.
- Implementarea mecanismelor de motivare şi protecţie socială şi profesională a cadrelor didactice şi manageriale.
- Promovarea parteneriatului şi a dialogului social, prin colaborarea cu instituţiile conexe (AOP, ONG-uri cu obiective similare, programe naţionale şi europene).
- Dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în sistemul de învăţămînt.
- Dezvoltarea infrastructurii şi bazei tehnico-materiale şi didactice a instituţiilor de învăţământ.
- Descentralizarea serviciilor educaţionale şi creşterea gradului de autonomie a instituţiilor de învăţământ.
- Acordarea suportului logistic şi financiar pentru organizarea activităţilor educaţionale.
- Modernizarea managementului financiar în scopul asigurării reformei de descentralizare în sistemul educaţional municipal.
- Corelarea programelor şi soft-urilor de gestionare a finanţelor publice.

Anul de Studii 2014-2015
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IV. Activitatea managerială de îndrumare şi monitorizare
Şedinţe cu caracter organizatoric, analitic sau instructiv
Şedinţele Consiliului municipal Chişinău
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Responsabil

1.

Cu privire la optimizarea reţelei instituţiilor de învăţământ preuniversitar din
municipiul Chişinău în anul de studii 2014-2015

August 2014

Directorul general al DGETS
Secția management
preuniversitar

2.

Cu privire la organizarea alimentaţiei gratuite a elevilor din instituţiile municipale de
învăţământ preşcolar şi preuniversitar

August 2014

Directorul general al DGETS
Secția management
preuniversitar

3.

Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2015

Octombrie 2014

Directorul general al DGETS

4.

Cu privire la organizarea odihnei şi întremării elevilor şi adolescenţilor în vara anului
2015

Martie 2015

Directorul general al DGETS
Secţia educaţie şi tineret

Şedinţele Consiliului Consultativ
Nr.
d/o
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Problema examinată

Termen de
realizare

Responsabil

1.

Totalurile trecerii în revistă a nivelul de pregătire a instituţiilor de învăţămînt
preuniversitar către noul an şcolar 2014-2015: realizări şi perspective

Octombrie

Secţia management
preuniversitar

2.

Cu privire la totalurile organizării odihnei şi întremării elevilor şi adolescenţilor în vara
anului 2014

Octombrie

Secţia educaţie şi tineret
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3.

Monitorizarea realizării Programului de dezvoltare a sistemului educaţional municipal Ianuarie
pentru anii 2011-2015

Secţia management
preuniversitar

4.

Realizarea propunerilor făcute în rezultatul controlului intern, a organizării serviciilor
de alimentaţie a copiilor din instituţiile de învăţămînt preşcolar şi preuniversitar,
realizat în perioada 1 noiembrie-12 decembrie 2014

Ianuarie

Secţia management
preuniversitar

5.

Aspecte de parteneriat pentru o educaţie de calitate

Ianuarie

6.

Despre optimizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din municipiu în
anul de studii 2014-2015

Ianuarie
Aprilie

Secţia management
preşcolar
Secţia management
preuniversitar
DETS

7.

Proiectarea şi organizarea procesului educaţional din perspectiva educaţiei centrate
pe elev la disciplinele Istoria românilor şi universală şi Educaţia civică

Aprilie

Secţia inspecţie şcolară
Inspectorul la Istoria
românilor şi universală

8.

Rolul managerului şcolar şi al cadrului didactic în formarea competenţelor specifice la Aprilie
matematică în cadrul orelor de bază şi a celor opţionale

Secţia inspecţie şcolară
Inspectorul la clasele
primare

9.

Aprilie
Respectarea Regulamentelor de atestare a cadrelor didactice şi de conducere din
instituţiile de învăţământ preuniversitar, preşcolar, extraşcolar şi sport în anul de studii
2014-2015. Probleme şi perspective

Centrul Metodic Municipal

10.

Prezentarea rezultatelor schimbului de experienţă din orașele Sankt-Petersburg, Rusia; Aprilie
Grodno, Belarus; Polonia, Italia, Grecia, Cehia

Secţia Informare și Relații cu
Comunitatea

11.

Cu referire la problemele organizării procesului de alimentare calitativă a elevilor

12.

Monitorizarea şi evaluarea activităţii manageriale în identificarea, sesizarea, prevenirea Aprilie
şi raportarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copiilor în unităţile şcolare
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Secţia management
preuniversitar
Secţia educaţie şi tineret
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Şedinţele Consiliului de Administraţie
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Responsabil

1.

Rezultatele monitorizării îndeplinirii deciziei Consiliului municipal Chişinău privind
alimentaţia gratuită a elevilor

Octombrie

Secţia management
preuniversitar

2.

Calitatea asistenţei medico-sanitare în instituţiile de învăţămînt preuniversitar

Noiembrie

Secţia management
preuniversitar

3.

Rezultatele procesului de monitorizare a elevilor reintegraţi în familii din gimnaziileinternat nr.2 şi nr.3

Noiembrie

Secţia management
preuniversitar

4.

Работа с текстом – основа формирования коммуникативной компетенции у
учащиxся начальной школы

Decembrie

Secţia inspecţie şcolară
Inspectorul la clasele primare

5.

Managementul formării profesionale continue a cadrelor didactice: oportunităţi şi riscuri Decembrie

Centrul Metodic Municipal

6.

Proiectarea şi realizarea planului unităţii de învăţământ, concordanţa între obiective şi
acţiuni

Decembrie

Serviciul management
preşcolar

7.

Evidenţa şi monitorizarea copiilor din grupul de risc din instituţiile de învăţământ
preşcolar

Decembrie

Serviciul management
preşcolar

8.

Proiectul instituţional: realizări şi perspective

Ianuarie

Secţia management
preuniversitar

9.

Evaluarea şi reevaluarea copiilor cu CES

Ianuarie

SAP, Secţia management
preuniversitar

10.

Rezultatele realizării Studiului de evaluare a necesităţilor şi dificultăţilor cu care se
confruntă tinerii din municipiul Chişinău

Martie

Secţia educaţie şi tineret

11.

Rezultatele controlului tematic cu privire la executarea deciziei Consiliului Consultativ
al DGETS nr.1/2 din ianuarie 2014 cu privire la aprobarea recomandărilor privind
gestionarea dosarului personal

Martie

Secția resurse umane
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12.

13.
14.
15.

Impactul participării cadrelor didactice la schimburile de experienţă în Polonia, Grecia,
Cehia, Italia asupra identificării tendințelor de modernizare a procesului educațional din
perspectiva europeană
Monitorizarea activităţii catedrei diriginţilor de clasă - factor important în formarea
colectivului de elevi
Cu privire la finalizarea anului şcolar 2014-2015 şi elaborarea Programului de activitate
pentru vara anului 2015
Rezultatele controalelor activităţii financiar – economice a instituţiilor de învătâmînt
municipale conform planului de activitate al secţiei revizie şi control pentru anul de
studii 2014-2015

Martie

Secţia Informare şi Relații cu
Comunitatea

Martie

Secţia educaţie şi tineret

Mai

Secţia management
preuniversitar
Secţia revizie si control

Mai

Şedinţele în plen ale personalului DGETS
Nr.
Termen de
Problema examinată
Responsabil
d/o
realizare
1. Sesiunea de examene 2014: analiza rezultatelor versus retroactivitate asupra proce- Septembrie Secţia inspecţie şcolară
sului educaţional
2. Atestarea cadrelor didactice în anul de studii 2014-2015 şi respectarea metodologiei Septembrie Secţia Formare Profesională Conticuantificării, acumulării şi recunoaşterii creditelor profesionale conform Hărţii creditare
nuă şi Atestare
3.
4.
5.

Nivelul acoperirii cerinţelor curriculare şi informaţionale în instituţiile de învăţământ Septembrie Serviciul asigurare didactică
preuniversitar: manuale, ghiduri, materiale didactice
Premianţii olimpiadelor municipale – accente manageriale ale procesului educaţional Octombrie Secţia inspecţie şcolară
orientat spre elevii talentaţi/dotaţi
Determinarea problemelor în stabilirea contingentului de elevi în anul de studii
Octombrie Secţia management preuniversitar
2014-2015
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6.

Despre rezultatele trecerii în revistă a nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar către noul an şcolar 2014-2015

Octombrie

Secţia management preuniversitar

7.

Despre rezultatele desfăşurării Conferinței Internaționale „Unitate prin Diversitate”

Noiembrie

8.

Evaluarea nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţământ preşcolar către noul an
de studii 2014-2015

Noiembrie

Secţia Informare și Relații cu Comunitatea
Serviciul management preşcolar

9.

Racordarea învăţămîntului la valorile și standardele europene: rezultatele participării
la conferința internațională din Opole, Polonia (noiembrie 2014)

Decembrie

Secţia Informare și Relații cu Comunitatea

10.

Respectarea rigorilor sanitaro-igienice în instituţiile de învăţământ municipale

Decembrie

Secţia management preuniversitar

11.

Rezultatele organizării şi desfăşurării concursului municipal „Pedagogul Anului - 2015” Martie

Centrul Metodic Municipal

12.

Despre nivelul de morbiditate a copiilor din instituţiile de învăţământ preşcolar şi pre- Martie
universitar

Secţia management preuniversitar

13.

Raport despre activitatea Secției revizie și control în anul 2014

14.

Referitor la rezultatele prealabile ale proiectului de alimentare a elevilor din instituţii- Aprilie
le de învăţământ preuniversitar după modelul „bufetului suedez”

15.

Prezentarea rezultatelor schimbului de experienţă din orașele Sankt-Petersburg, Rusia; Grodno, Belarus; Polonia, Italia, Grecia, Cehia

Aprilie

Secţia Informare și Relații cu Comunitatea

16.

Funcţionalitatea sistemului instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare din perspectivă curriculară

Aprilie

Secţia inspecţie şcolară

17.

Despre rezultatele evaluării realizării prevederilor actelor normative la finele anului
şcolar

Mai

Secţia management preuniversitar

18.

Despre finalizarea anului şcolar 2014-2015 şi elaborarea Programului de activitate
pentru vara anului 2015

Mai

Director general adjunct al DGETS
Secţia management preuniversitar

19.

Asigurarea calităţii managementului educaţional şi a serviciilor educaţionale prestate Mai
de Centrul de studiere a limbii române pentru alolingvi
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Martie

Secția revizie și control
Secţia management preuniversitar

Centrul de studiere a limbii române pentru alolingvi
Planul Complex de Activitate

Şedinţele Consiliului Metodic Municipal
Nr.
d/o
1.

2.

3.

Problema examinată
• Aprobarea Planului de activitate al Centrului metodic municipal pentru anul de studii 2014-2015.
• Aprobarea Planurilor de activitate a metodiştilor din cadrul Centrului metodic municipal.
• Avizarea tematicii şedinţelor Consiliului metodic municipal.
• Aprobarea componenţei nominale a Comisiilor metodice la limba şi literatura română, limba engleză,
informatică, educaţie muzicală şi clasele cu profil muzical coral.
• Aprobarea componenţei nominale a Comisiilor municipale de cooptare şi de evaluare a activităţilor
educaţionale a cadrelor didactice/manageriale care au solicitat atestare în anul de studii 2014-2015.
• Aprobarea elaborărilor metodice şi lucrărilor pentru publicare.
• Analiza necesităţilor de formare profesională a responsabililor de activitatea metodică din instituţiile
de învăţământ din municipiu.
• Managementul formării profesionale continue a cadrelor didactice: oportunităţi şi riscuri.
• Mediateca pedagogică - oportunităţi pentru un învăţământ deschis şi o instruire continuă.
• Aprobarea suporturilor metodice elaborate de către  cadrele didactice.
• Cu privire la organizarea şi desfăşurarea susţinerii publice a Rapoartelor de autoevaluare/ Programelor
manageriale pentru conferirea /confirmarea gradului didactic managerial doi.
• Aprobarea Comisiei municipale pentru studierea materialelor aferente atestării cadrelor didactice
prezentate de Comisiile de atestare din instituţiile de învăţământ şi aprecierea susţinerii publice a Rapoartelor de autoevaluare/ Programelor manageriale pentru conferirea /confirmarea gradului didactic
managerial doi.
• Managementul calităţii – condiţie de sporire a eficienţei procesului de atestare în instituţie.
• Stimularea motivaţiei pentru perfecţionarea pedagogică, a necesităţii de autorealizare, autoafirmare,
dezvoltarea stilului modern de predare a unei limbi străine.
• Aprobarea elaborărilor metodice şi lucrărilor pentru publicare.

Anul de Studii 2014-2015

Termen
Responsabil
de realizare
19 septembrie
CMM

21 noiembrie

CMM

23 ianuarie

CMM

21

4.

• Cu privire la rezultatele monitorizării implementării prevederilor Regulamentelor de organizare şi func- 20 martie
ţionare a Cabinetelor metodice din instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar. Probleme şi
perspective.
• Asistenţa metodică: realizări şi perspective.
• Propagarea experienţei avansate a profesorilor de informatică. Analiza articolelor publicate în presa de
specialitate.
• Aprobarea elaborărilor metodice şi lucrărilor pentru publicare.

CMM
Serviciul management
preşcolar
Secţia management preuniversitar

5.

• Cu privire la activitatea Centrului Metodic Municipal în anul de studii 2014-2015. Realizări şi probleme. 22 mai
• Cu privire la activitatea metodiştilor CMM. Probleme şi perspective de soluţionare.
• Aprobarea elaborărilor metodice şi lucrărilor pentru publicare.

CMM

Şedinţele Comisiei metodice a psihologilor şcolari
Nr.
d/o
1.

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul desfăşurării

Responsabil

Metode eficiente de lucru cu cadrele didactice. Aprobarea elaborărilor metodice

04.09.2014

LT „M. de Cervantes
Saavedra”

Specialist principal metodist
responsabil de activitatea psihologilor şcolari

2.

Dezvoltarea motivaţiei şcolare la preadolescenţi. Aprobarea
elaborărilor metodice şi lucrărilor pentru publicare

06.11.2014

LT „Hyperion”

Specialist principal metodist
responsabil de activitatea psihologilor şcolari

3.

Repere teoretico-practice cu privire la consilierea psihologică
în instituţiile de învăţământ preuniversitar. Aprobarea elaborărilor metodice

18.12.2014

LT „Mircea cel Bătrân”

Specialist principal metodist
responsabil de activitatea psihologilor şcolari

4.

Personalităţi accentuate – evaluare şi modalităţi de interacţiune cu ele. Aprobarea elaborărilor metodice şi lucrărilor pentru
publicare

08.01.2015

LT „T.Maiorescu”

Specialist principal metodist
responsabil de activitatea psihologilor şcolari

22
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5.

Managementul clasei de elevi: tehnici moderne de soluţionare. 12.03.2015
Susţinerea elevilor în realizarea cercetărilor la Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”

LT „Dacia”

Specialist principal metodist
responsabil de activitatea psihologilor şcolari

6.

Rezultatele activităţii în anul de studii 2014-2015. Aprobarea
direcţiilor de activitate pentru anul de studii 2015-2016

CMM

Specialist principal metodist
responsabil de activitatea psihologilor şcolari

09.04.2015

Şedinţele Comisiilor municipale de atestare a cadrelor didactice şi de conducere
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul desfăşurării

Responsabil

1.

Implementarea Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, preuniversitar, complementar
şi sport
Aprobarea Planului de atestare a cadrelor didactice şi de conducere pentru anul de studii 2014-2015

21.10.2014

CMM

CMM
Secţia Formare Profesională Continuă şi Atestare

2.

Totalurile procesului de atestare a cadrelor didactice şi de con- 29.04.2015
ducere din instituţiile de învăţământ preşcolar, preuniversitar,
complementar şi sport în anul de studii 2014-2015

CMM

CMM
Secţia Formare Profesională Continuă şi Atestare

Şedinţe cu managerii principali ai instituţiilor de învăţămînt preuniversitar
Nr.
d/o
1.

Termen de
realizare
Sesiunea de examene 2014: analiza rezultatelor versus retroactivitate asupra procesu- Septembrie
lui educaţional

Anul de Studii 2014-2015

Problema examinată

Responsabil
Secţia inspecţie şcolară

23

2.

Centrele de resurse: provocare, dificultate şi reuşită în funcţionare

3.

Premianţii olimpiadelor municipale – rezultatul demersului educaţional orientat spre Octombrie
elevii talentaţi/dotaţi
Atestarea cadrelor didactice în anul de studii 2014-2015 şi respectarea metodologiei Octombrie
cuantificării, acumulării şi recunoaşterii creditelor profesionale conform Hărţii creditare. Probleme şi perspective

Secţia Formare
Profesională Continuă şi Atestare

5.

Activitatea DGETS în vederea realizării politicilor educaţionale „Cu privire la şcolariza- Octombrie
rea minorilor pînă la vîrsta de 18 ani”

Secţia management preuniversitar

6.

Rezultatele evaluării nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţământ preuniversitar Octombrie
către noul an de studii 2014-2015: probleme, eventuale soluţii

Secţia management preuniversitar

7.

Determinarea problemelor în stabilirea contingentului de elevi în anul de studii 2014- Octombrie
2015

8.

Corectitudinea perfectării documentaţiei şcolare la începutul anului şcolar (punerea în Noiembrie
aplicare a Nomenclatorului dosarelor, rigori în realizarea schemei orare)
Dezvoltarea motivaţiei şcolare la preadolescenţi
Noiembrie

Secţia management preuniversitar
Economistul superior
Secţia management preuniversitar
Specialist principal metodist
responsabil de activitatea psihologilor şcolari

4.

9.

10.

11.

24

Septembrie

Monitorizarea elaborării proiectelor de lungă durată la toate disciplinele de studii- Noiembrie
accente pe implementarea curriculumului centrat pe competenţe, inclusiv analiză şi
propuneri de eficientizare
Rezultatele monitorizării procesului de transfer dintr-o instituție în alta a elevilor din Decembrie
învăţămîntul preuniversitar

SAP
Secţia management preuniversitar
Secţia inspecţie şcolară

Secţia inspecţie şcolară

Secţia management preuniversitar
Planul Complex de Activitate

12.

Despre rezultatele examinării sesizărilor parvenite în organele ierarhic superioare refe- Decembrie
ritor la problemele atestate în unităţile şcolare din municipiu

Secţia management preuniversitar

13.

„Educarea unui cetăţean activ - factor de bază al societăţii democratice”

Centrul Adolescenţilor

14.

Monitorizarea şi controlul realizării conţinuturilor curriculare şi a prevederilor Planului- Decembrie
cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2014-2015: analiză,
informare, propuneri decizionale
Mai

Secţia inspecţie şcolară

15.

Exercitarea funcției manageriale de perfectare, păstrare și eliberare a actelor de studii Ianuarie

Secţia management preuniversitar

16.

Promovarea experienţei privind instruirea copiilor cu CES în instituţiile de învăţămînt Ianuarie
preuniversitar

SAP
Secţia management preuniversitar

17.

Evaluarea şi reevaluarea copiilor cu CES

SAP
Secţia management preuniversitar

18.

Valorificarea de către echipa managerială a oportunităţilor de stabilire a unui partene- Februarie
riat eficient cu factorii sociali de decizie în prevenirea abandonului şcolar

Secţia management preuniversitar

19.

Respectarea rigorilor sanitaro-igienice în instituţiile de învăţămînt preuniversitar

Secţia management preuniversitar

20.

Recomandări cu privire la completarea Dosarelor de atestare, susţinerea publică a Ra- Februarie
poartelor de autoevaluare / Programelor manageriale

Secţia Formare Profesională
Continuă şi Atestare

21.

Personalităţi accentuate-evaluare şi modalităţi de interacţiune cu ele

Specialist principal metodist
responsabil de activitatea psihologilor şcolari

22.

Funcţionalitatea sistemului instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare din perspec- Aprilie
tivă curriculară

Anul de Studii 2014-2015

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Secţia inspecţie şcolară

25

23.

Despre rezultatele evaluării activităţii manageriale de prevenire a absenteismului şco- Aprilie
lar

Secţia management preuniversitar

24.

Realizări şi probleme în respectarea echităţii în repartizarea ajutorului material pentru Aprilie
şcolarizare

Secţia management preuniversitar

25.

Analiza comparativă a rezultatelor controlului tematic privind instruirea la domiciliu: Aprilie
statistici şi realităţi ale evoluţiei morbidităţii elevilor în anii 2012-2015 în instituţiile de
învăţământ preuniversitar din municipiu

Secţia management preuniversitar

26.

Racordarea învăţămîntului la valorile şi standardele europene: dificultăţi şi perspective Aprilie
(Rezultatele conferințelor internaționale din Chişinău şi Opole, Polonia, a schimburilor
de experiență din orașele Sankt-Petersburg, Rusia; Grodno, Belarus; Polonia, Grecia,
Italia, Cehia)

Secţia Informare şi Relații cu Comunitatea

27.

Organizarea şi desfăşurarea eficientă a sesiunii de examene 2015

Secţia inspecţie şcolară

28.

Determinarea problemelor în asigurarea transparenței realizării deciziilor CP din insti- Mai
tuţiile de învăţămînt preuniversitar în anul de studii 2014-2015

Secţia management preuniversitar

29.

Educaţia pentru carieră – parte integrantă a procesului educaţional

Mai

Centrul Municipal de Informare
şi Orientare Profesională

30.

Despre finalizarea anului şcolar 2014-2015 şi elaborarea Programului de activitate
pentru vara anului 2015

Mai

Director general adjunct
Secţia management preuniversitar

31.

Monitorizarea procesului de conferire/confirmare a gradelor didactice şi manageriale Mai
de către profesori şi manageri şcolari

CMM
Secţia inspecţie şcolară
Secţia management preuniversitar

26

Mai
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Şedinţe cu managerii principali ai instituţiilor de învăţămînt preşcolar
Nr.
d/o
1.

2.
3.

Problema examinată

Termen de
realizare

Atestarea cadrelor didactice în anul de studii 2014-2015 şi respectarea metodologiei Octombrie
cuantificării, acumulării şi recunoaşterii creditelor profesionale conform Hărţii creditare. Probleme şi perspective
Noiembrie
Evaluarea nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţământ preşcolar către noul an
de studii 2014-2015
Aspecte de parteneriat pentru o educaţie de calitate

Responsabil
Secţia Formare Profesională
Continuă şi Atestare
Serviciul management
preşcolar

Noiembrie

Serviciul management
preşcolar

4.

Proiectarea şi realizarea planului unităţii de învăţământ, concordanţa între obiective
şi acţiuni

Noiembrie

Serviciul management
preşcolar

5.

Evidenţa şi monitorizarea copiilor din grupul de risc din instituţiile de învăţământ
preşcolar
Evaluarea şi reevaluarea copiilor cu CES

Ianuarie

Serviciul management
preşcolar

Ianuarie

SAP
Serviciul management
preşcolar

7.

Planificarea şi realizarea planului unităţii de învăţământ, concordanţa între obiective
şi acţiuni

Martie

Serviciul management
preşcolar

8.

Incluziunea eficientă a copiilor cu CES în instituțiile preșcolare

Martie

SAP
Serviciul management
preşcolar

6.

Anul de Studii 2014-2015
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9.

Acţiuni manageriale oportune pentru formarea profesională continuă a cadrelor didactice la nivel de instituţie

Aprilie

CMM
Secţia Formare Profesională
Continuă şi Atestare

10.

Racordarea învăţămîntului la valorile şi standardele europene: dificultăţi şi perspective (rezultatele conferințelor internaționale din Chişinău şi Opole, Polonia, a schimburilor de experiență din orașele Sankt-Petersburg, Rusia; Grodno, Belarus; Polonia,
Grecia, Italia, Cehia)

Aprilie

Secţia Informare şi Relații cu
Comunitatea

11.

Monitorizarea desfăşurării activităților metodice organizate de DGETS în instituțiile
de învățământ preșcolar

Mai

Serviciul management preşcolar

12.

Despre suspendarea activităţii instituţiilor de învăţămînt preşcolar pe perioada estivală 2015

Mai

DETS din sectoare
Serviciul management preşcolar

Şedinţe cu managerii principali ai instituţiilor de învăţămînt extraşcolar
Nr.
d/o

28

Problema examinată

Termen de
realizare

Responsabil

1.

Trecerea în revistă a nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţămînt extraşcolar
către noul an de studii 2014-2015

Octombrie

Secţia educaţie şi tineret

2.

Realizarea programului de activitate a instituţiilor în perioada vacanţei de iarnă

Ianuarie

Secţia educaţie şi tineret

3.

Respectarea metodologiei de evaluare a cadrelor didactice şi de conducere în
procesul atestării. Acumularea, cuantificarea şi recunoaşterea creditelor profesionale
în baza Hărţii creditare

Decembrie

CMM
Secţia Formare Profesională
Continuă şi Atestare

Planul Complex de Activitate

4.

Recomandări cu privire la completarea Dosarelor de atestare, susţinerea publică a
Rapoartelor de autoevaluare / Programelor manageriale

Februarie

CMM
Secţia Formare Profesională
Continuă şi Atestare

5.

Din experienţa managerială a CCT „Politehnic” şi COTN

Martie

Secţia educaţie şi tineret

6.

Activitatea cercurilor din instituţiile extraşcolare în baza instituţiilor de învăţămînt
preuniversitar

Mai

Secţia educaţie şi tineret

Programul inspecţiilor frontale în instituţiile de învăţămînt preşcolar, preuniversitar, extraşcolar şi sportiv
Programul inspecţiilor frontale şi de o zi în instituţiile de învăţămînt preuniversitar
Nr.
d/o

Tipul inspecţiei

1.

Inspecţie frontală

2.

Inspecţie de o zi

Anul de Studii 2014-2015

IX

X

XI

XII

I

LT „Ştefan
cel Mare”
Şcoala-grădiniţă nr.152

II

III

IV

V

LT „Dragoş
Vodă”
LT „T.Vladimirescu”

Gimnaziul
nr. 99

29

Programul inspecţiilor frontale în instituţiile de învăţămînt preşcolar
Nr.
d/o

Tipul inspecţiei

1.

Inspecţie frontală

2.

Inspecţie de o zi

IX

X

XI

XII

168

116

I

23

136

II

III

IV

156

149

220

54

153

V

129

Programul inspecţiilor frontale în instituţiile de învăţămînt extraşcolar
Nr.
d/o

Tipul inspecţiei

1.

Inspecţie frontală

2.

Inspecţie de o zi

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

IV

V

COCTE
CCC „Floarea
soarelui”

COTN

Programul inspecţiilor frontale în instituţiile sportive
Nr.
d/o

30

Tipul inspecţiei

1.

Inspecţie frontală

2.

Inspecţie de o zi

IX

X

XI

XII

I

II

Şcoala
sportivă
nr.13

III
Şcoala sportivă
specializată de
haltere

Şcoala de
scrimă
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Realizarea controalelor tematice în instituţiile de învăţămînt preşcolar, preuniversitar, extraşcolar şi sportive
Nr.
d/o

Tematica controlului

Termen de
realizare

Vor fi examinate în
cadrul şedinţelor

Responsabil

1.

Activitatea DGETS în vederea realizării prevederilor deciziei CMC August
referitor la organizarea alimentaţiei copiilor în instituţiile de învăţămînt preşcolar şi preuniversitar

2.

Organizarea alimentaţiei copiilor în instituţiile de învăţămînt
preşcolar şi preuniversitar

3.

Evaluarea nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţământ pre- Septembrie
şcolar către noul an de studii 2014-2015

4.

Monitorizarea elaborării proiectelor de lungă durată la toate
Septembrie- Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţădisciplinele de studii - accente pe implementarea curriculumului octombrie
centrat pe competenţe, inclusiv analiză şi propuneri de eficientimânt preuniversitar (noiemzare
brie)

Secţia inspecţie şcolară

5.

Activitatea DGETS în vederea realizării politicilor educaţionale
„Cu privire la şcolarizarea minorilor pînă la vîrsta de 18 ani”

Secţia management
preuniversitar

6.

Totalurile trecerii în revistă a nivelului de pregătire a instituţiilor Octombrie
de învăţămînt preuniversitar către noul an şcolar 2014-2015: realizări şi perspective

Anul de Studii 2014-2015

CMC

Secţia management
preuniversitar

Septembrie- CMC
decembrie

Secţia management
preuniversitar

Octombrie

Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţământ preşcolar (noiembrie)

Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar
Şedinţa în plen a personalului
DGETS

Serviciul management
preşcolar

Şedinţa Consiliului Consultativ Secţia management
Şedinţa în plen a personalului preuniversitar
DGETS

31

Şedinţa Consiliului de Administraţie

Secţia management
preuniversitar

Determinarea problemelor în stabilirea contingentului de elevi în Octombrie
anul de studii 2014-2015

Şedinţa în plen a personalului
DGETS
Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar

Secţia management
preuniversitar
Economistul superior

Corectitudinea perfectării documentaţiei şcolare la începutul
anului şcolar (punerea în aplicare a Nomenclatorului dosarelor,
rigori în realizarea schemei orare)

Noiembrie

Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar

Secţia management
preuniversitar

10. Monitorizarea elevilor reintegraţi în familii din gimnaziile-internat nr.2 şi nr.3

Noiembrie

Şedinţa Consiliului de Administraţie

Secţia management
preuniversitar

11. Calitatea asistenţei medico-sanitare în instituţiile de învăţămînt
preuniversitar

Noiembrie

Şedinţa Consiliului de Administraţie

Secţia management
preuniversitar

12. Proiectarea şi realizarea planului unităţii de învăţământ, concordanţa între obiective şi acţiuni

Noiembrie

Serviciul management
Şedinţa cu managerii principreşcolar
pali ai instituţiilor de învăţământ preşcolar (noiembrie)
Consiliul de administraţie (decembrie)

13. Cu referire la respectarea criteriilor de identificare a elevilor care
necesită ajutor material pentru școlarizare

Noiembriedecembrie

Şedinţa Consiliului de Administraţie

Secţia management
preuniversitar

14. Despre instruirea copiilor cu CES în instituţiile de învăţămînt pre- Noiembrieuniversitar
decembrie

Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar

SAP
Secţia management
preuniversitar
Secţia inspecţie
şcolară

32

7.

Rezultatele monitorizării îndeplinirii deciziei Consiliului municipal Chişinău privind alimentaţia gratuită a elevilor

8.

9.

Octombrie

Planul Complex de Activitate

15. Monitorizarea activităţii catedrei diriginţilor de clasă – factor important în formarea colectivului de elevi

Noiembriedecembrie

Şedinţa Consiliului de Administraţie (martie)

16. Controlul respectării cerințelor Regulamentului intern al
instituțiilor sportive

Noiembriemartie

Şedința convocată de directo- Secția sport
rul general, adjunct (martie)

17. Funcţionalitatea sistemului instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare din perspectivă curriculară

Decembriemartie

Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar (aprilie)

Secţia inspecţie
şcolară

18. Monitorizarea şi controlul realizării conţinuturilor curriculare
şi a prevederilor Planului-cadru pentru învăţămîntul primar,
gimnazial şi liceal, anul de studii 2014-2015: analiză, informare,
propuneri decizionale

Decembrie
mai

Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar

Secţia inspecţie
şcolară

19. Monitorizarea realizării Programului de dezvoltare a sistemului
educaţional municipal pentru anii 2011-2015

Decembrie

Şedinţa Consiliului Consultativ Secţia management
preuniversitar

20. Realizarea propunerilor făcute în rezultatul controlului intern, a
organizării serviciilor de alimentaţie a copiilor din instituţiile de
învăţămînt preşcolar şi preuniversitar realizate în perioada 1 noiembrie-12 decembrie 2014

Decembrie

Şedinţa Consiliului Consultativ Secţia management
preuniversitar

21. Rezultatele monitorizării procesului de transfer dintr-o instituție
în alta a elevilor din învăţămîntul preuniversitar

Decembrie

Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar

Secţia management
preuniversitar

22. Evidenţa şi monitorizarea copiilor din grupul de risc din instituţii- Decembrie
le de învăţământ preşcolar

Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţământ preşcolar
(ianuarie)

Serviciul management
preşcolar

Anul de Studii 2014-2015

Secţia educaţie şi
tineret
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23. Activitatea cercurilor în baza instituţiilor de învăţămînt preuniversitar

Decembriemartie

Şedinţa cu managerii instituţii- Secţia educaţie şi tilor extraşcolare
neret

24. Exercitarea funcției manageriale de perfectare, păstrare și eliberare a actelor de studii

Ianuarie

Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar

Secţia management
preuniversitar

25. Proiectul instituţional: realizări şi perspective

Ianuarie

Şedinţa Consiliului de Administraţie

Secţia management
preuniversitar

26. Cu privire la rezultatele monitorizării implementării prevederilor
Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Cabinetelor metodice din instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar.
Probleme şi perspective.

Ianuarie –
februarie

Şedinţele Consiliului metodic
municipal (20.03.2015)
Şedinţa Consiliului de
Administraţie

CMM
Secţia management
preuniversitar
Serviciul management
preşcolar

27. Aspecte de parteneriat pentru o educaţie de calitate

Februarie

Serviciul management
Şedinţa cu managerii
preşcolar
principali ai instituţiilor de
învăţământ preşcolar (martie)
Sedinţa Consiliului consultativ
(aprilie)

28. Despre incluziunea copiilor cu CES în instituțiile preșcolare

Februarie

Şedinţa cu managerii
principali ai instituţiilor de
învăţământ preşcolar

SAP
Serviciul management
preşcolar

29. Respectarea rigorilor sanitaro-igienice în instituţiile de
învăţământ municipale

Februarie

Şedinţa cu managerii
principali ai instituţiilor de
învăţământ preuniversitar

Secţia management
preuniversitar

30. Valorificarea de către echipa managerială a oportunităţilor de
Februarie
stabilire a unui parteneriat eficient cu factorii sociali de decizie în
prevenirea abandonului şcolar

Şedinţa cu managerii
principali ai instituţiilor de
învăţământ preuniversitar

Secţia management
preuniversitar
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31. Analiza comparativă a rezultatelor controlului tematic privind
instruirea la domiciliu (statistici şi realităţi ale evoluţiei
morbidităţii elevilor în instituţiile de învăţământ preuniversitar
din municipiu)

Februariemartie

Şedinţa cu managerii
principali ai instituţiilor de
învăţământ preuniversitar

32. Monitorizarea şi evaluarea activiţăţii echipei manageriale în
identificarea, sesizarea, prevenirea şi raportarea cazurilor de
abuz, neglijare, exploatare, trafic al copiilor în unităţile şcolare

Ianuarie martie

Şedinţa Consiliului Consultativ Secţie educaţie şi
(aprilie)
tineret

33. Cu referire la problemele organizării procesului de alimentare
calitativă a elevilor

Martie

Şedinţa Consiliului Consultativ Secţia management
preuniversitar

34. Control tematic cu privire la executarea Deciziei Consiliului
Consultativ al DGETS nr.1/2 din ianuarie 2014 cu privire la
aprobarea recomandărilor privind gestionarea dosarului
personal

Februariemartie

Şedinţa Consiliului de
Administraţie

35. Determinarea nivelului de pregătire a copilului pentru școală

Martie-mai

36. Morbiditatea copiilor din instituţiile de învăţământ preşcolar şi
preuniversitar

Martie

Şedinţa în plen a personalului
DGETS

Secţia management
preuniversitar

37. Eficienţa alimentaţiei elevilor din instituţiile de învăţământ
preuniversitar după modelul „bufetului suedez”

Aprilie

Şedinţa în plen a personalului
DGETS

Secţia management
preuniversitar

38. Despre optimizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt
preuniversitar din municipiu în anul de studii 2014-2015.

Aprilie

Şedinţa Consiliului Consultativ Secţia management
preuniversitar

39. Realizări şi probleme în respectarea echităţii în repartizarea
ajutorului material pentru şcolarizare

Aprilie

Şedinţa cu managerii
principali ai instituţiilor de
învăţământ preuniversitar
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Secţia management
preuniversitar

Secţia resurse umane

CPSP
Serviciul management
preşcolar

Secţia management
preuniversitar
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40. Determinarea problemelor în asigurarea transparenței realizării
deciziilor CP în instituţiile de învăţământ preuniversitar în anul
de studii 2014-2015

Mai

Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar

Secţia management
preuniversitar

41. Monitorizarea desfăşurării activităților metodice organizate de
DGETS în instituțiile de învățământ preșcolar

Mai

Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţământ preşcolar (mai)

Serviciul management
preşcolar

42. Cu privire la finalizarea anului de studii 2014-2015 şi elaborarea
Programului de activitate pentru vara anului 2015

Mai

Şedinţa Consiliului de Administraţie

Secţia management
preuniversitar

Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar

Secţia management
preuniversitar
Secţia inspecţie şcolară

43. Monitorizarea procesului de admitere la examenele de absolvire Mai-Iunie
a treptelor de şcolaritate şi a organizării desfăşurării examenelor
de absolvire
44. Monitorizarea proceselor de activitate a Centrelor de resurse

Pe parcursul
anului

SAP

45. Monitorizarea activităţii instituţiilor de învăţămînt special şi general cu grupe logopedice

Pe parcursul Şedinţa cu managerii instituanului
ţiilor de învăţământ preşcolar
şi special

SAP
Secţia management
preuniversitar

46. Evaluarea şi reevaluarea copiilor cu CES

Pe parcursul Şedinţa Consiliului de Admianului
nistraţie (ianuarie)
Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi preşcolar

CPSP
SAP
Secţia management
preuniversitar
Serviciul management
preşcolar

47. Monitorizarea procesului de conferire/confirmare a gradelor
didactice şi manageriale de către profesori şi manageri şcolari

Pe parcursul Şedinţa cu managerii princianului
pali ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar

CMM
Secţia inspecţie
şcolară
Secţia management
preuniversitar
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Mese rotunde organizate în comun cu partenerii sociali
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul desfăşurării

Responsabil

1.

Conceptul cu privire la educaţia incluzivă şi a alternativelor
educaţionale

August

APDI „Humanitas”

Secţia management
preuniversitar

2.

De la un învăţământ pentru toţi, la un învăţământ pentru fiecare

August

Cabinetul metodic DGETS

Secţia management
preuniversitar
Grupul de Dialog

3.

Echitate în educaţie. Parteneriat pentru școlarizare și prevenirea
abandonului școlar

August

LT „S.Haret”

Secţia management
preuniversitar

4.

Implementarea politicilor de stat în domeniul reformei sistemului
rezidenţial de îngrijire a copiilor şi asigurarea condiţiilor de
incluziune şcolară în instituţiile de învăţământ preuniversitar

August

LT „M.Koțiubinski”

Secţia management
preuniversitar

5.

Rolul Consiliilor locale ale copiilor şi tinerilor în stabilirea
parteneriatelor trainice

Septembrie

DGETS

Centrul
Adolescenţilor
CLCT

6.

Copiii supradotaţi – o provocare pentru profesori

Octombrie

Liceul „Prometeu-Prim”

CMM

7.

Factorii de succes şi barierele în realizarea rolului cadrului didactic
de sprijin

Octombrie

SAP

SAP

8.

Integrarea europeană-risc sau beneficiu?

Noiembrie

DGETS

Centrul
Adolescenţilor
CLCT

9.

Cum cultivăm valorile morale la vîrsta adolescenţei?

Decembrie

DGETS

Centrul
Adolescenţilor
CLCT
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10.

Libertatea de exprimare, versus rasism în spaţiul virtual

Ianuarie

DGETS

Centrul
Adolescenţilor
CLCT

11.

Adolescenţa – criza identităţii

Februarie

DGETS

Centrul
Adolescenţilor
CLCT

12.

Formarea motivaţiei spre succes a elevului

Februarie

Centrul psiho-sociopedagogic

SAP

13.

Problema educaţiei copiilor contemporani: greşeli şi soluţii (stiluri
de educaţie incorectă)

Martie

DGETS

Specialist principal
metodist responsabil
de activitatea
psihologilor şcolari

14.

Cu paşi mici spre o lume democratică

Martie

DGETS

Centrul
Adolescenţilor
CLCT

15.

Sunt oare viciile sociale şi viciile noastre, a fiecăruia?

Aprilie

DGETS

Centrul
Adolescenţilor
activul
CLCT

16.

Limba care ne uneşte

Aprilie

DGETS

Primăria
ANTEM
Centrul de studiere a
limbii române pentru
alolingvi

17.

Asigurarea calităţii managementului educaţional şi a serviciilor
educaţionale prestate de Centrul de studiere a limbii române
pentru alolingvi

Mai

DGETS

Primăria
Centrul SLRA
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Conferinţe
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul desfăşurării

1.

Conferinţa Internațională „Unitate prin diversitate”

Octombrie

2.

Conferinţă cu participare internaţională
„Educaţia pentru integrare – educaţie prioritară”

27-28 noiembrie

Centrul municipal de informare
şi orientare profesională

3.

Forumul de idei pedagogice „Dialoguri chişinăuiene”

Ultima săptămî- DGETS
nă deplină a lunii
februarie

Secţia management preuniversitar
Grupul de Dialog

4.

Starea sănătății și nivelul morbidității copiilor și elevilor din
instituțiile de învățămînt preșcolar și preuniversitar

Martie

DGETS

Secţia management preuniversitar

5.

Învăţămîntul artistic în contextul valorificării potenţialului creativ al copiilor

Martie

DGETS

Specialist la educaţia muzicală şi
clasele cu profil muzical-coral

6.

Conferinţă de totalizare a activităţii Consiliului Local al Copiilor şi Mai
Tinerilor, promoţia a V-a

DGETS

Centrul Adolescenţilor
CLCT

7.

Dilema personalităţii umane în creştere prin prisma standardelor 7-8 mai
europene

DGETS

CPSP
CMM
Serviciul psihologic

8.

Conferinţa „Raporturile moldo-otomane în sec. XV-XIX”

LT „Orizont”,
Buiucani

Secţia inspecţiei şcolară
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Formarea continuă
Seminare, training-uri pentru managerii principali ai instituţiilor de învățământ preuniversitar
Nr.
d/o

Termen de
realizare
Septembrie

1.

Training informativ cu manageri şcolari ai instituțiilor de învățămînt preuniversitar, în vederea familiarizării cu programul polonez RITA-2014, cît și
cu alte propuneri de proiecte europene

2.

Rolul managerului şcolar şi al cadrului didactic în formarea competenţelor specifice la matematică în cadrul orelor de bază şi a celor opţionale
prin implicarea familiei şi a actorilor educativi comunitari
Managementul şcolar și funcţionalitatea sistemului instituţional de evaluare la Limba şi literatura română. Activitatea Comisiei metodice la disciplină
Seminar instructiv pentru directorii cu experienţă pînă la 5 ani: Conlucrarea cu APL

7.

Metode, tehnici şi procedee de lucru cu elevii marcaţi de disabilităţi de
pronunţie. Realizarea parteneriatului logoped-familie-şcoală în procesul
corecţional-recuperatoriu al elevilor cu dislalie de diversă natură şi gravitate
Seminar instructiv pentru directorii cu experienţă pînă la 5 ani: Monitorizarea ca funcție managerială
Şcoala municipală: istorie şi perspectivă

8.

Tipurile de concedii. Emiterea ordinelor cu privire la acordarea concediilor Decembrie

9.

Seminar instructiv pentru directorii cu experienţă pînă la 5 ani: Elemente
de marketing în formarea comunității de părinți

3.
4.
5.

6.
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Problema examinată

Locul desfăşurării

Responsabil

DGETS

Secţia Informare şi
Relații cu Comunitatea

23 10.2014,
ora 8.30

LT „M.Eminescu”

Inspectorul la clasele
primare

22.10.2014

LT „C.Negruzzi”

Octombrie

LT „Budești”

Inspectorul la Limba şi
literatura română
Secţia management
preuniversitar

Octombrie
Decembrie
Februarie
Aprilie
Noiembrie

DGETS

Secţia management
preuniversitar

LT „C.Sibirschi”

Noiembrie

LT „Iulia Hasdeu”

Secţia management
preuniversitar
Secţia management
preuniversitar
Secţia resurse umane

LT„Academia
copiilor”

Secţia management
preuniversitar

Decembrie
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10.

Training instructiv-metodic în scrierea de proiecte cu finanţare
nerambursabilă, în colaborare cu CIAL

Decembrie
Februarie

DGETS

Secţia Informare şi
Relații cu Comunitatea

11.

Seminar cu administratorii platformei SAPD pentru sesiunea de BAC 2015

DGETS

12.

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

Februarie
Mai
Februarie

Inspectorul la
informatică
Secţia resurse umane

13.

Training pentru directorii cu experienţă managerială pînă la 5 ani:
Management decizional

Ianuarie

Secţia management
preuniversitar

14.

Seminar instructiv pentru directorii cu experienţă pînă la 5 ani: Formarea și Aprilie 2015
promovarea imaginii instituției de profil

Bibiloteca
municipală
„B.P.Hasdeu”
Liceul Teoretic cu
Profil Sportiv nr.3

15.

Seminar instructiv pentru directorii cu experienţă pînă la 5 ani: Motivarea
personalului didactic ca funcție managerială

LT „C. Negruzzi”

Secţia management
preuniversitar

Mai

Secţia management
preuniversitar

Seminare, training-uri pentru managerii instituţiilor de învățământ
preuniversitar responsabili de activitatea metodică
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul
desfăşurării

Responsabil

1.

Modalităţi de implicare a elevilor în activităţi cu scopul valorificării
potenţialului intelectual în vederea îmbunătăţirii randamentului şcolar şi a
competenţelor de autoevaluare

26.11.2014

LT „George
Călinescu”

2.

Implementarea prevederilor Regulamentelor de funcţionare a cabinetelor
metodice din instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar (CM - 5,
CM – 6, CM – 7 din Nomenclator)

18.03.2015

Centrul metodic Centrul metodic
municipal
municipal
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municipal
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Seminare pentru managerii instituţiilor de învățământ preuniversitar responsabili de formarea
profesională continuă şi atestare
Nr.
d/o
1.

Problema examinată

Termen de
realizare

Sugestii cu privire la elaborarea Rapoartelor de autoevaluare la conferirea/
28.01.2015
confirmarea gradului didactic doi.
Recomandări cu privire la susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare”

Locul
desfăşurării
CMM

Responsabil
Secţia formare profesională continuă şi
atestare

Seminare pentru managerii instituţiilor de învățământ preuniversitar responsabili de formarea
profesională continuă şi atestare
Nr.
d/o

42

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul
desfăşurării

Responsabil

1.

Respectarea metodologiei de evaluare a cadrelor didactice şi de conducere
în procesul atestării. Acumularea, cuantificarea şi recunoaşterea creditelor
profesionale în baza Hărţii creditare

05.11.2014

CMM

Secţia formare
continuă şi atestare

2.

Sugestii cu privire la elaborarea Rapoartelor de autoevaluare la conferirea/
confirmarea gradului didactic doi.
Recomandări cu privire la susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare

04.02.2015

CMM

Secţia formare
continuă şi atestare
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Seminare instructiv-metodice pentru cadrele didactice din instituţiile de învățământ preuniversitar
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul
desfăşurării

Responsabil

1.

Respectarea Regulamentului Turnamentului republican în domeniul
Drepturilor Copilului/Omului (pentru profesorii Educaţie civică)

03.09.2014,
ora 14.00

LT „Petru Rareş” Inspectorul la
Istoria românilor şi
universală

2.

Unitatea de învăţare – structură didactică unitară, coerentă în raport cu
competenţele specifice (pentru profesorii de istorie)

11.09.2014

LTPA „Nicolae
Sulac”

Inspectorul la
Istoria românilor şi
universală

3.

Formarea în domeniul organizării activităţilor cu părinţii (cu privire la
prevenirea abuzului)

Septembrie

LT „T.Maiorescu”
(şc. alolingve)
LT „N.Sulac”
(sectoarele Centru şi Buiucani)
LT „Gaudeamus”
(sectoarele Ciocana şi Râşcani)

Specialist principal
metodist responsabil
de activitatea
psihologilor şcolari

4.

Voleiul, ca formă de educare a calităţilor fizice de bază

Octombrie

LTPS nr.2

Inspectorul la
educaţia fizică

5.

Implementarea curriculei, formarea competenţelor specifice la modulul –
sărbători calendaristice

Octombrie

LT „I.Creangă”

Inspectorul la
educaţia tehnologică

6.

Evaluarea realizării competenţelor curriculare la matematică: accente
teoretice şi tehnologice practice

Octombrie /
Noiembrie

LT „Traian”
LT „M.Grecu”

Inspectorul la
matematică

7.

Аспекты составления и администрирования теста как основного
инструмента оценивания в начальных классах

28.10.2014
ora 10.00

LT „A.S.Puşkin”

Inspectorul la clasele
primare
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8.

Motivarea elevilor pentru învăţarea eficientă a disciplinei Informatica

16.10.2014

LT
Metodist la
„M.Berezovschi” informatică

9.

Tehnologii didactice moderne utilizate în predare – învăţare – evaluare în
cadrul lecţiei de limba engleză

Octombrie

LT Seral nr.2

Metodist la limbile
străine

10.

„Managementul formării continue a cadrelor didactice şi manageriale la
clasele cu profil muzical-coral. Oportunităţi şi riscuri”

Octombrie

LT „N.Iorga”

Metodist la educaţia
muzicală

11.

Metode eficiente de lucru cu cadrele didactice

Octombrie

LT „L.Blaga”

Specialist principal
metodist responsabil
de activitatea
psihologilor şcolari

12.

Ghidarea în carieră - aspect al procesului educaţional

CMIOP
Octombrie
Noiembrie
Februarie,
Martie
(a treia miercuri)

13.

Rolul cadrului didactic în formarea competenţelor specifice la matematică în 13.11.2014, ora
cadrul orelor de bază şi a celor opţionale prin implicarea familiei şi a actorilor 8.30
educativi comunitari
20.11.2014, ora
8,30

14.
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Strategii de evaluare a competenţelor curriculare specifice geografiei în
cadrul demersului didactic

20.11.2014
27.11.2014

Centrul municipal de
informare şi orientare
profesională

IPŞPCI „Prometeu-Junior” (şectoarele Botanica
şi Buiucani);
LT „Şt. cel Mare”
(şectoarele Centru, Ciocana şi
Rîşcani)

Inspectorul la clasele
primare
Inspectorul la clasele
primare

LT „Gaudeamus” Inspectorul la
geografie
LT „D.Cantemir” Inspectorul la
geografie
Planul Complex de Activitate

15.

Noiembrie

LT „P.Movilă”

Inspectorul la
biologie şi chimie

16.

Diversificarea, corelarea formelor, metodelor tradiționale și interactive în
formarea şi dezvoltarea personalității elevului în contextul curriculumului
centrat pe formare de competențe la biologie și chimie

Tehnologii didactice specifice de predare -învăţare-evaluare la ora de
educaţie muzicală

noiembrie

17.

Jocul didactic în cadrul orelor de informatică

27.11.2014

LT „P.Rareş”

Metodist la
informatică

18.

Metoda proiectului - strategie centrată pe elev

Noiembrie

LT „I.Creangă”

Metodist la limba şi
literatura română

19.

Decembrie
Dezvoltarea abilităţilor native, formarea competențelor cheie și specifice
elevilor în cadrul cursului de biologie și chimie în clasele naționale și bilingve
(popularizarea experienței avansate)

LT „E.Alistar”

Metodist la educaţia
muzicală

LT „M.Eminescu” Inspectorul la
biologie şi chimie

20.

Repere teoretico-practice cu privire la consilierea psihologică în instituţiile
de învăţământ preuniversitar

Ianuarie

LT „E.Alistar”

21.

Locul şi rolul limbajului HTML în cadrul cursului de informatică

26.02.2015

LT „M.Marinciuc” Metodist la
informatică

22.

Importanţa tipului de date fişier în cadrul studierii informaticii

23.04.2015

LT „G.Latină”
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Seminare instructiv-metodice pentru managerii principali ai instituţiilor de învățământ preşcolar
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul
desfăşurării

Responsabil

1.

Respectarea metodologiei de evaluare a cadrelor didactice şi de conducere 29.10.2014
în procesul atestării. Acumularea, cuantificarea şi recunoaşterea creditelor
profesionale în baza Hărţii creditare

CMM

Secţia Formare Profesională Continuă
şi Atestare

2.

Managementul formării unei echipe eficiente – dimensiune a bunăstării
şi performanţelor în colectiv

Şcoala primară –
grădiniţă nr.120,
199, 201D, 211,
226

Serviciul management preşcolar
SAP

3.

Modalităţi de prevenire şi evaluare complexă a abuzului emoţional la copiii Ianuarie
preşcolari

Grădiniţele
nr.153, 160, 174,
185, 225

Serviciul management preşcolar,
SAP

4.

Implementarea prevederilor Regulamentelor de funcţionare a cabinetelor
metodice din instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar (CM - 5,
CM – 6, CM – 7 din Nomenclator)

25.03.2015

Grădiniţa nr. 225

CMM

5.

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

Aprilie

DETS din sectoare Secţia resurse
umane

Octombrie

Seminare instructiv-metodice pentru metodiştii din instituţiile de învățământ preşcolar
Nr.
d/o
1.

46

Problema examinată
Instrumente de evaluare a copiilor preşcolari

Termen de
realizare
Octombrie

Locul
desfăşurării

Responsabil

Grădiniţele nr.46, Serviciul manage106, 183, 196, 212 ment preşcolar

Planul Complex de Activitate

2.

Învăţarea experienţială începe de la grădiniţă

Ianuarie

Grădiniţele nr.5,
Serviciul
188, 194, 203 Gh, management
216
preşcolar

Seminare instructiv-metodice pentru conducătorii muzicali din instituţiile de învăţămînt preşcolar
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul
desfăşurării

Responsabil

1.

Valorificarea folclorului pentru copii în instituția de învățământ
preșcolar

Noiembrie

Grădiniţele nr.2 D, Serviciul manage30, 59, 100, 165
ment preşcolar

2.

Educaţia muzical - ritmică a copiilor preşcolari prin intermediul
cântecului, dansului şi a jocului popular

Aprilie

Grădiniţele nr 7,
44, 57, 130, 145

Serviciul management preşcolar

Seminare instructiv-metodice pentru directorii adjuncţi pentru educaţie
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul
desfăşurării

Responsabil

1.

Activitatea cu părinții în prevenirea cazurilor de ANE a copilului

22 octombrie (in- LT „A.I.Cuza”
stituțiile naționale)
29 octombrie (inLT„A.Russo”
stituțiile alolingve)

Secţia educaţie şi
tineret

2.

Inteligența emoțională-cheia succesului în prevenirea abuzului, neglijării
în unitatea școlară

Martie

Secţia educaţie şi
tineret
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LT „M.Sadoveanu”
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3.

Seminare de formare la modulul „Implementarea Instrucțiunii privind Pe parcursul anului DGETS
mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,
referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime
ale violenței, neglijării, exploatării și traficului”

Secţia educaţie şi
tineret

Seminare instructiv-metodice pentru diriginţii de clasă
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul
desfăşurării

Responsabil

1.

Seminar de formare la modulul „Formarea competentelor de explorare si
planificare a carierei în cadrul activităților de dirigenție”

5 noiembrie

LT „A.Cehov”

Secţia educaţie şi
tineret

2.

Modalităţi de ghidare în carieră

Februarie

CMIOP

Centrul municipal de
informare şi orientare
profesională

3.

Seminare de formare la modulul „Activitatea cu părinții în prevenirea
abuzului față de copii”

Pe parcursul anului DGETS

Secţia educaţie şi
tineret

Seminare, training-uri pentru specialiştii de profil
Nr.
d/o
1.

48

Problema examinată
Promovarea culturii coregrafice tradiţionale prin intermediul colectivelor
de copii

Termen de
realizare
Noiembrie

Locul
desfăşurării
LT „M.Viteazul”

Responsabil
Secţia educaţie şi
tineret

Planul Complex de Activitate

Seminare instructiv-metodice pentru managerii principali ai instituţiilor extraşcolare
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul
desfăşurării

Responsabil

1.

Rolul disciplinelor teatrale în educaţia copiilor şi tinerilor

Noiembrie

Liceul Teatral

Secţia educaţie şi
tineret

2.

Dezvoltarea competențelor practico-creative ale copiilor prin intermediul
noilor tehnologii educaţionale

Decembrie

CCT şi Buiucani

Secţia educaţie şi
tineret

Seminare instructiv-metodice pentru managerii principali şi secundari ai instituţiilor sportive
Nr.
d/o
1.

Problema examinată

Termen de
realizare

Perfectarea actelor necesare pentru organizarea activității școlilor sportive Martie

Locul
desfăşurării
Şcoala sportivă
„Speranța”

Responsabil
Secţia sport

Seminare instructiv-metodice pentru bibliotecarii şcolari
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul
desfăşurării

Responsabil

1.

Implicarea bibliotecilor şcolare în promovarea egalităţii de şanse

August

LT „A.Cantemir”

Metodişti asigurare
didactică

2.

Biblioteca şi comunitatea şcolară: confluenţe pentru cunoaştere

Noiembrie

LT „Minerva”

Metodişti asigurare
didactică

3.

Bibliotecile şi siguranţa pe Internet

Februarie

DGETS

Metodişti asigurare
didactică
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4.

Biblioteca şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi

Aprilie

DGETS

Metodişti asigurare
didactică

5.

Valorile competenţelor profesionale ale bibliotecarilor

Decembrie

LT „G.Călinescu”

Metodişti asigurare
didactică

6.

Scriitorul ne adună

Martie

Gimn.nr.53

Metodişti asigurare
didactică

7.

Biblioteca şcolară: prezent şi viitor

Martie

LT „M.Grecu”

Metodişti asigurare
didactică

Seminare teoretico-practice cu psihologii, cadrele didactice şi logopezii din instituţiile
de învăţământ preuniversitar şi preşcolar
Nr.
d/o

50

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul
desfăşurării

Responsabil

1.

Intervenţia timpurie în dezvoltarea verbală a copiilor cu tulburări de limbaj Octombrie

Centrul psihoSAP
socio-pedagogic

2.

Strategii de lucru în diminuarea abaterilor emoţionale la elevi

Noiembrie

Centrul psihoSAP
socio-pedagogic

3.

Dezvoltarea funcţiilor volitive a proceselor cognitive

Decembrie

Centrul psihoSAP
socio-pedagogic

4.

Retardul de limbaj şi modalităţi de asistare

Aprilie

Centrul psihoSAP
socio-pedagogic

Planul Complex de Activitate

Seminare teoretico-practice cu cadrele didactice, cadrele didactice de sprijin, metodiştii din instituţiile de
învăţământ preuniversitar şi preşcolar
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul
desfăşurării

Responsabil

1.

Metode și tehnici de identificare și înlăturare a problemelor emoționale la
preșcolari

16 octombrie

Centrul psihoSAP
socio-pedagogic

2.

Rolul cadrelor didactice în incluziunea copiilor cu CES

Februarie

Centrul psihoSAP
socio-pedagogic

3.

Rolul familiei și a grădiniței în formarea abilităților sociale a preșcolarilor și
pregătirea lor pentru integrarea școlară

Martie

Centrul psihoSAP
socio-pedagogic

Seminare teoretico-practice pentru psihologii din instituţiile de învățământ
Nr.
d/o
1.

Problema examinată
Formarea în domeniul organizării activităţilor cu părinţii (cu privire la
prevenirea abuzului)

Anul de Studii 2014-2015

Termen de
realizare

Locul
desfăşurării

18-19.09.2014 LT „T.Maiorescu”
(şc.alolingve)
22-23.09.2014 LT „N.Sulac” (sectoarele Centru şi
Buiucani)
18-9.09.2014 LT „Gaudeamus”
(sectoarele Ciocana şi Râşcani)
25-26.09.2014 LT „N.Iorga” (sectorul Botanica)

Responsabil
Specialist principal
metodist responsabil
de activitatea
psihologilor şcolari
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2.

Metode eficiente de lucru cu cadrele didactice

16.10.2014

LT „L.Blaga”

3.

Metode şi tehnici OŞP

Decembrie

LT „M.Eminescu” Centrul municipal de
informare şi orientare
profesională

4.

Repere teoretico-practice cu privire la consilierea psihologică în instituţiile
de învăţământ preuniversitar

22.01.2015

Serviciul de asistenţă
psihologică

LT „M.Marinciuc” Serviciul de asistenţă
psihologic

Seminare teoretico-practice pentru logopezii din instituţiile de învățământ
Nr.
d/o

52

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul
desfăşurării

Responsabil

1.

Diagnosticul diferenţiat al tulburărilor limbajului oral şi citit-scris (limbaj
expresiv) (instituţiile naţionale)

Octombrie

LT „Orizont”

Secţia management
preuniversitar

2.

Развивающие технологии при коррекции оптической дисграфии уч-ся
начальной школы» (instituţiile alolingve)

Octombrie

LT „C.Sibirschi”

Secţia management
preuniversitar

3.

Diagnosticul diferenţiat al tulburărilor limbajului oral şi citit-scris (limbaj
receptiv) (instituţiile naţionale)

Decembrie

LT„Hyperion”

Secţia management
preuniversitar

4.

Методы проектов в логопедической деятельности для детей с
нарушениями речи (instituţiile alolingve)

Decembrie

LT „B.P.Haşdeu”

Secţia management
preuniversitar

5.

Diagnosticul diferenţiat al dislexo- disgrafiei (instituţiile naţionale)

Februarie

LT „Miguel de
Cervantes”

Secţia management
preuniversitar

6.

Повышение мотивации на логопедических занятиях в начальной школе с Februarie
детьми, имеющими различные речевые нарушения (instituţiile alolingve)

LT „Olimp”

Secţia management
preuniversitar
Planul Complex de Activitate

7.

Relaţia psihologo –logopedică dintre „scris-citit şi intelect”;
„psihomotricitate şi formarea abilităţilor de citit-scris”;
„fonologia limbajului şi dezvoltarea abilităţilor de scris- citit” (inst.naţionale)

Aprilie

Şcoala auxiliară
nr.5

Secţia management
preuniversitar

8.

Приёмы и методы дифференциации звонких и глухих согласных при
осуществлении принципа логопедической работы. Помощь в усвоении
школьной программы (instituţiile alolingve)

Aprilie

Şcoala auxiliară
nr.6

Secţia management
preuniversitar

Seminare teoretico-practice pentru logopezii din instituţiile de învățământ
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Responsabil

1.

Despre prevederile scrisorii metodice și cerințele față de realizarea calitativă a
Metodologiei „Pas cu Pas”

25.09.2014

Centrul Metodic al Educației Formative
„Pas cu Pas”

2.

Încadrarea copiilor cu CES

30.10.2014

Centrul Metodic al Educației Formative
„Pas cu Pas”

3.

Diferențierea și individualizarea ca proces instructiv - educativ

27.11.2014

Centrul Metodic al Educației Formative
„Pas cu Pas”

4.

Abordări interdisciplinare în clasele primare

11.12.2014

Centrul Metodic al Educației Formative
„Pas cu Pas”

5.

Activități de mentorat în beneficiul cadrelor didactice cu experiență până la 5 ani 29.01.2015

Centrul Metodic al Educației Formative
„Pas cu Pas”

6.

Evaluarea calitativă în vederea monitorizării progresului copiilor

26.02.2015

Centrul Metodic al Educației Formative
„Pas cu Pas”

7.

Modalități de utilizare a resurselor educaționale în promovarea unei educații
centrate pe copil

26.03.2015

Centrul Metodic al Educației Formative
„Pas cu Pas”
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8.

Evaluarea rezultatelor școlare prin descriptori

16.04.2015

Centrul Metodic al Educației Formative
„Pas cu Pas”

9.

Cum influențează mediul educațional comportamentul copiilor

07.05.2015

Centrul Metodic al Educației Formative
„Pas cu Pas”

Seminare instructiv-metodice pentru preşedinţii senatelor şcolare
Nr.
d/o.

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul
desfăşurării

Responsabil

Activismul civic se educă prin implicare activă (în parteneriat cu Consiliul
Tinerilor din Ialoveni)

Noiembrie

DGETS

Centrul
Adolescenţilor

2.

„Şcoala tânărului consilier”:
„Competențele Consiliilor de Copii și Tineret”

Trimestrial

DGETS

Centrul
Adolescenţilor
CLCT

3.

„Academia pentru lideri”:
„Lidership şi dezvoltarea personală”

Semestrial

DGETS

Centrul
Adolescenţilor
CLCT

1.

Seminare, training-uri cu cursanţii alolingvi (adulţi)
Nr.
d/o
1.
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Problema examinată

Termen de
realizare

Seminar instructiv-metodic pentru cadrele didactice organizat în comun cu Septembrie
ANTEM cu genericul „Spre învăţămînt performant în organizarea procesului
de predare-învăţare a limbii române cu adulţii alolingvi ”

Locul
desfăşurării
ANTEM

Responsabil
Experţii ANTEM
Centrul de studiere a
limbii române pentru
alolingvi

Planul Complex de Activitate

2.

Training-ul organizat în comun cu Academia „Nicolae Dumitrescu” cu
tematica „ Formarea echipei eficiente”

3.

Octombrie

Vadul lui Vodă

Centrul de studiere a
limbii române pentru
alolingvi

Training-ul pentru cadrele didactice din Centrul SLRA organizat în comun cu Noiembrie
LT „Olimp” cu genericul „Extinderea practicilor de predare-învăţare adulţilor
alolingvi la orele de limbă română”

LT „ Olimp”

Centrul de studiere a
limbii române pentru
alolingvi

4.

Seminar instructiv-metodic pentru cadrele didactice din Centrul SLRA cu
genericul „Utilizarea metodelor, tehnicilor şi procedeelor de comunicare în
cadrul orelor de limbă română cu adulţii alolingvi”

Februarie

LT „A. Russo”

Centrul de studiere a
limbii române pentru
alolingvi

5.

Seminar instructiv-metodic pentru cadrele didactice din Centrul SLRA
organizat în comun cu ANTEM cu genericul „Organizarea procesului de
predare-învăţare a limbii române cu adulţii alolingvi” în cadrul Proiectului
„Instruirea lingvistică a minorităţilor naţionale din Republica Moldova”

Martie

ANTEM

ANTEM
Centrul de studiere a
limbii române pentru
alolingvi

Şcoala tînărului specialist
Nr.
d/o

Problema examinată

Termen de
realizare

Locul
desfăşurării

Responsabil

1.

Organizarea olimpiadei şcolare la educaţia fizică în cadrul instituţiei de învăţămînt preuniversitar

Septembrie

LT „C.Negruzzi”

Inspectorul la
educaţia fizică

2.

Managementul proiectării activității educative

17 Septembrie

LT "M.Kogâlniceanu"

Secţia educaţie şi
tineret

3.

Seminar municipal pentru tinerii specialiști directori adjuncți pentru
educație la modulul „Activitatea profilactică”, „Activitatea de protecție a
copilului”

24 septembrie

LT „Kiril și Metodiu”

Secţia educaţie şi
tineret

Anul de Studii 2014-2015

55

56

4.

Sistemul Informaţional „Book Fund”(aplicaţii practice)

5.

Octombrie

DGETS

Metodişti asigurare
didactică

Seminar municipal teoretico-practic în cadrul atelierului de creaţie „Experi- Noiembrie
mental”- ART – Didactic „ Stiluri şi curente în Artă”

LT „L.Deleanu”

Inspectorul la
educaţia plastică

6.

Proiectarea didactică de lungă durată structurată pe unitate de învăţare şi 27.11.2014,
centrată pe formarea de competenţe la disciplinele şcolare din învăţămîn- ora 8.30
tul primar

Şc.prim.nr.83
„Gr.Vieru”

Inspectorul la clasele
primare

7.

Baschetul, ca formă activă a formării şi dezvoltării competenţelor psihomotrice

Noiembrie

LTPS nr.2

Inspectorul la
educaţia fizică

8.

Dezvoltarea motivaţiei şcolare la preadolescenţi
(seminare cu tinerii specialişti la discipline şcolare)

13.11.2014

LT „N.Bălcescu”

Specialist principal
metodist responsabil
de activitatea
psihologilor şcolari

9.

Proiectarea unităţilor de învăţare în clasa a VI-a la modulele „Broderie” şi
„Croşetare”

Decembrie

LT „S.Haret”

Inspectorul la
educaţia plastică

10.

Elaborarea textului ca instrument de evaluare la limba engleză. Algoritm
de elaborare

17.12.2014

Centrul metodic Metodistul la limbi
municipal
străine

11.

Aplicaţii practice la Raportul statistic 6c

Ianuarie

DGETS

Metodişti asigurare
didactică

12.

„Формирование мотивации у школьников к занятиям физкультурой”

Februarie

LT „A.Cantemir”

Inspectorul la
educaţia fizică

13.

Integrarea bibliotecii în comunitatea şcolară

Februarie

DGETS

Metodişti asigurare
didactică

14.

Strategii didactice moderne pentru realizarea competenţelor curriculare

Februarie

LT „M.Eminescu” Metodistul la limba
şi literatura română
Planul Complex de Activitate

15.

Teoria şi metodologia evaluării la limba engleză. Cerinţe metodice de elaborare a testelor

25.02.2015

Centrul Metodic Metodistul la limbi
Municipal
străine

16.

Personalităţi accentuate – evaluare şi modalităţi de interacţiune cu ele
(seminare cu tinerii specialişti la disciplinele şcolare)

19.02.2015

LT „M. Koţiubinski”

Specialist principal
metodist responsabil
de activitatea
psihologilor şcolari

Şcoala experienţei avansate
Nr.
d/o

Termen de
realizare

Problema examinată

Locul
desfăşurării

Responsabil

1.

Managementul creativ al procesului educativ (din experienţa de lucru a
managerilor educativi Z. Cerbuşcă (LT „Principesa Natalia Dadiani”) şi
L. Rafieva (LT "P.Movilă")

15 octombrie LT „Principesa
Secţia educaţie şi tineret
Natalia Dadiani”
Februarie
LT „P.Movilă”

2.

Managementul emoțiilor și inteligența emoțională

Noiembrie

CCD Brașov,
Romănia

3.

Managementul proiectelor

Vacanța de
paști

CCD Tîrgu
Secţia educaţie şi tineret
Mureș, Romănia

Secţia educaţie şi tineret

Orarul efectuării lucrărilor de evaluare a cunoştinţelor elevilor
Nr.
d/r
1.

Disciplina de studiu

Clasa

Evaluare finală (limba şi literatura română, matematica) (conform dispozi- IV
ţiei Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova)
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Timp de
realizare
60 min.

Data efectuării
Aprilie - mai

Responsabil
Inspectorul la clasele primare
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2.

Evaluare finală (limba şi literatura română, limba și literatura rusă, mateIV
matica) (conform dispoziţiei Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova)

60 min.

Aprilie - mai

Inspectorul la clasele primare

3.

Teze semestriale (disciplinele de studiu indicate prin ordinul Ministerului
Educaţiei al Republicii Moldova)

X-XII
X-XI

90 min.
90 min.

Decembrie
mai

Secţie inspecţie
şcolară

4.

Simularea examenelor (disciplinele de examen pentru clasele absolvente, conform dispoziţiei Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova)

IX; XII

120 min.;
180 min.

Februarie - mar- Secţie inspecţie
tie
şcolară

5.

Examenele de absolvire (disciplinele de examen, conform dispoziţiei Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova)

IX; XII

120 min.;
180 min.

Iunie-iulie

Secţie inspecţie
şcolară

Reuniuni metodice ale cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar
Nr.
d/r

58

Disciplina

Data desfăşurării

Ora

Locul desfăşurării

Responsabil

1.

Clasele primare
(şcoala naţională)

29.08.2014
30.12.2014

10.00
10.00

LT „M.Viteazul”
LT „M.Viteazul”

Inspectorul la clasele primare

2.

Clasele primare
(şcoala alolingvă)

28.08.2014
29.12.2014

10.00
10.00

LT „M.Basarab”
LT „M.Basarab”

Inspectorul la clasele primare

3.

Limba şi literatura română
(şcoala naţională)

29.08.2014
29.12.2014

10.00
10.00

LT „Traian”
LT „Traian”

Inspectorul la limba şi literatura
română

4.

Limba şi literatura română
(şcoala alolingvă)

28.08.2014
29.12.2014

10.00
10.00

LT „A.Cantemir”
LT „A.Cantemir”

Inspectorul la limba şi literatura
română

5.

Limba şi literatura rusă
(şcoala naţională)

28.08. 2014
29.12.2014

10.00
10.00

LT „Principesa Natalia Inspectorul la limba şi literatura
Dadiani”
rusă
LT „Principesa Natalia
Dadiani”
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6.

Limba şi literatura rusă
(şcoala alolingvă)

29.08 2014
30.12.2014

10.00
10.00

LT „Kiril şi Metodii”
LT „Kiril şi Metodii”

7.

Limba şi literatura ucraineană

26.08.2014
30.12.2014

10.00
10.00

LT „I.S.Neciui-Leviţchi” Inspectorul la limba şi literatura
LT „I.S.Neciui-Leviţchi” rusă

8.

Limbi străine:
l.franceză, l.spaniolă, l.italiană

25.08.2014
29.12.2014

10.00
10.00

LT „M.Viteazul”
LT „M.Viteazul”

Inspectorul la limbi străine

9.

Limbi străine:

26.08.2014
30.12.2014

10.00
10.00

LT „A.S.Puşkin”
LT „Gh.Asachi”

Inspectorul la limbi străine

10. Matematica

29.08.2014
30.12.2014

10.00
10.00

LT „V.Vasilache”
LT „V.Vasilache”

Inspectorul la matematică

11. Informatica

26.08.2014
20.12.2014

10.00
10.00

LT „N.Gogol”
LT „N.Gogol”

Inspectorul la informatică

12. Fizica

(şcoala naţională)

28.08.2014
29.12.2014

10.00
10.00

LT „M.Eliade”
LT „D.Alighieri”

Inspectorul la fizică

(şcoala alolingvă)

28.08.2014
29.12.2014

12.00
12.00

LT „M.Eliade”
LT „D.Alighieri”

Inspectorul la fizică

13. Istoria românilor şi universală şi Educaţia civică
(şcoala naţională)

26.08.2014
30.12.2014

10.00
10.00

LT „M.Eliade”
LT „M.Eliade”

Inspectorul la istoria românilor şi
universală

Istoria românilor şi universală şi Educaţia civică
(şcoala alolingvă)

25.08.2014
29.12.2014

10.00
10.00

LT „A.S.Puşkin”
LT „A.S.Puşkin”

Inspectorul la istoria românilor şi
universală

29.08.2014

10.00

LT „Principesa Natalia Inspectorul la istoria românilor şi
Dadiani”
universală

Fizica

14. Religia
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l.engleză, l.germană

Inspectorul la limba şi literatura
rusă
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15. Geografia
(şcoala naţională)

28.08.2014
29.12.2014

10.00
10.00

LT „O.Ghibu”
LT „O.Ghibu”

Inspectorul la geografie

Geografia
(şcoala alolingvă)

29.08.2014
30.12.2014

10.00
10.00

LT „A.Cehov”
LT „A.Cehov”

Inspectorul la geografie

(şcoala naţională)

22.08.2014
30.12.2014

9.00
12.30

LT „M.Eliade”
LT „M.Eliade”

Inspectorul la biologie şi chimie

(şcoala alolingvă)

22.08.2014
30.12.2014

12.30
9.00

LT „N.Gogol”
LT „N.Gogol”

Inspectorul la biologie şi chimie

(şcoala naţională)

25.08.2014
29.12.2014

9.00
12.30

LT „M.Eliade”
LT „M.Eliade”

Inspectorul la biologie şi chimie

(şcoala alolingvă)

25.08.2014
29.12.2014

12.30
9.00

LT „N.Gogol”
LT „N.Gogol”

Inspectorul la biologie şi chimie

18. Educaţia plastică

26.08.2014
29.12.2014

10.00
10.00

LT „Minerva”
LT „Minerva”

Inspectorul la Educaţia plastică

19. Educaţia tehnologică

25.08.2014
28.12.2014

10.00
10.00

LT „Minerva”
LT „Minerva”

Inspectorul la Educaţia tehnologică

20. Educaţie fizică

26.08.2014
29.12.2014

10.00
10.00

LT „P.Movilă”
LT „Gaudeamus”

Inspectorul la Educaţie fizică

21. Bibliotecarii şcolarii

26.08.2014
23.12.2014

9.00
10.00

LT „N.Gogol”
LT”A.Russo”

Metodişti asigurare didactică

22. Logopezii din instituţiile de învăţămînt preuniversitar (instituţii naţionale)

03.09.2014

10.00

LT „M.Viteazul”

Secţia management preuniversitar

23. Logopezii din instituţiile de învăţămînt preuniversitar (instituţii alolingve)

28.08.2014

10.00

LT „M. Grecu”

Secţia management preuniversitar

16. Biologia
Biologia
17. Chimia
Chimia
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24. Preşedinţii CMI

18.08.2014
24.12.2014

10.00
10.00

DGETS
DGETS

CPSP/SAP
CPSP/SAP

25. Psihologii şcolari

20.08.2014
23.12.2014

10.00
10.00

DGETS
DGETS

CPSP
Specialist principal metodist responsabil de activitatea psihologilor şcolari

26. Cadrele didactice de sprijin

19.08.2014
23.12.2014

13.30
13.30

DGETS
DGETS

CPSP
CPSP

27. Dirijorii de cor din instituţiile cu profil muzicalcoral

25.08.2014
29.12.2014

09.00
09.00

LT „N.Gogol”

Specialistul la disciplină

28. Profesorii din instituţiile cu profil muzical-coral
disciplinele teoretice solfegiu, istoria muzicii

25.08.2014
29.12.2014

12.00
12.00

LT „N.Gogol”

Specialistul la disciplină

29. Profesorii din instituţiile cu profil muzical-coral
disciplinele individuale de profil

25.08.2014
29.12.2014

15.00
15.00

LT „N.Gogol”

Specialistul la disciplină

30. Educaţie muzicală (şcoala naţională)

26.08.2014
26.12.2014

09.00
09.00

LT „A.Cantemir”

Specialistul la disciplină

31. Educaţie muzicală (şcoala alolingvă)

26.08.2014
26.12.2014

14.00
14.00

LT „A.Cantemir”

Specialistul la disciplină

32. Limba română pentru adulţii alolingvi

28 .08.2014
29.12.2014

13.00
13.00

LT „A.Cantemir”

Centrul Limbii române pentru
adulţii

33. Directorii ajuncti pentru educaţie, managerii
instituţiilor extraşcolare

10.09.2014

10.00

DGETS

Secţie educaţie şi tineret
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Reuniuni metodice ale cadrelor didactice din învățământul preşcolar
Nr.
d/o

Termen de
Locul desfăşurării
realizare

Problema examinată

Responsabil

1.

Tema: Educaţia moral-patriotică a copiilor preşcolari în cadrul activităţilor integrate”
Metodişti;
Educatori (grupe pregătitoare);
Educatori (grupe mari);
Educatori (grupe medii);
Educatori (grupe mici);

Noiembrie

214 , 143, 210, 130,
108, 141, 26, 125,
32, 25, 124, 62, 60,
138, 47, 181, 75,
Serviciul management
167, 135, 150, 17,
preşcolar
87, 15, 149, 51

2.

Tema: „ Formarea atitudinilor de învăţare la copiii preşcolari”
Metodişti;
Educatori (grupe pregătitoare);
Educatori (grupe mari);
Educatori (grupe medii);
Educatori (grupe mici);

Aprilie

103, 20, 227, 190,
127, 89, 52 , 8,
161, 146, 182, 215,
175, 197, 81, 122, Serviciul management
186, 73, 179,
preşcolar
„I.Fulga” 176, 16,
23, 184, 66

Programul concursurilor/olimpiadelor municipale la disciplinele şcolare
Nr.r
1.
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Disciplina
Clase primare (şcoala
naţională)
Limba română

Etapa

Localul

Data

Ora

Clasa

Responsabil

sector
Botanica

Şcoala primară nr. 90

22.02.2015

9.00

a IV-a Inspectorul la clasele primare

Buiucani

LT „M. Eliade”

22.02.2015

9.00

a IV-a Inspectorul la clasele primare

Centru

LT „N. Sulac”

22.02.2015

9.00

a IV-a Inspectorul la clasele primare

Ciocana

Şc.prim.nr.82

22.02.2015

9.00

a IV-a Inspectorul la clasele primare
Planul Complex de Activitate

2.

3.

4.

Clase primare (şcoala
naţională)
Matematica

Clasele primare (şcoala
alolingvă)
Limba şi literatura rusă

Clasele primare (şcoala
alolingvă)
Matematica
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Rîşcani

LT „I. Creangă”

22.02.2015

9.00

a IV-a Inspectorul la clasele primare

municipală

Şc.prim.nr.12 „A.Popovici”

29.03.2015

9.00

a IV-a Inspectorul la clasele primare

Botanica

Şcoala primară nr. 90

15.03.2015

9.00

a IV-a Inspectorul la clasele primare

Buiucani

LT „M. Eliade”

15.03.2015

9.00

a IV-a Inspectorul la clasele primare

Centru

LT „N. Sulac”

15.03.2015

9.00

a IV-a Inspectorul la clasele primare

Ciocana

Şc.prim.nr.82

15.03.2015

9.00

a IV-a Inspectorul la clasele primare

Rîşcani

LT „I. Creangă”

15.03.2015

9.00

a IV-a Inspectorul la clasele primare

municipală

Şc.prim.nr.12 „A.Popovici

04.04.2015

9.00

a IV-a Inspectorul la clasele primare

LTPS nr.3

07.02.2015

9.00

sector

sector
Botanica

III

Inspectorul la clasele primare

Buiucani

LT „A. Cehov”

07.02.2015

9.00

III

Inspectorul la clasele primare

Centru

LT „M. Kotiubinski”

07.02.2015

9.00

III

Inspectorul la clasele primare

Ciocana

LT „Olimp”

07.02.2015

9.00

III

Inspectorul la clasele primare

Rîşcani

LT „Academia Copiilor”

07.02.2015

9.00

III

Inspectorul la clasele primare

municipală

LT „ A. Cantemir”

21.03.2015

9.00

IV

Inspectorul la clasele primare

LTPS nr.3

14.02.2015

9.00

III

Inspectorul la clasele primare

sector
Botanica
Buiucani

LT „A. Cehov”

14.02.2015

9.00

III

Inspectorul la clasele primare

Centru

LT „M. Kotiubinski”

14.02.2015

9.00

III

Inspectorul la clasele primare

Ciocana

LT „Olimp”

14.02.2015

9.00

III

Inspectorul la clasele primare

Rîşcani

LT „Academia Copiilor”

14.02.2015

9.00

III

Inspectorul la clasele primare

municipală

LT „ A. Cantemir”

28.03.2015

9.00

IV

Inspectorul la clasele primare
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5.

sector

Limba şi literatura română
(şcoala naţională)

6.

7.
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Botanica

LT „Traian”

17-18.01.2015

9.00

Buiucani

LT „M.Eliade”

17-18.01.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la limba şi
literatura română
IX-XII

Centru

LT „Minerva”

17-18.01.2015

9.00

IX-XII

Ciocana

LT „Ginta Latină”

17-18.01.2015

9.00

IX-XII

Rîşcani

LT „I.Creangă”

17-18.01.2015

9.00

IX-XII

municipală

LT „E.Alistar”

28.02-01.03.15

9.00

IX-XII Inspectorul la limba şi
literatura română

Limba şi literatura română
(şc. naţională),
municipală
Concursul juniorilor, ediţia
„D.Matcovschi”

Inspectorul la limba şi
literatura română

Liceul Teoretic „Orizont”,
Buiucani

29-30.11.2014

9.00

V-VIII

LT cu profil sportiv nr.3

17.01.2015

9.00

Buiucani

LT „A.Cehov”

17. 01.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la limba şi
literatura română
IX-XII

Centru

LT „M.Koţiubinski”

17. 01.2015

9.00

IX-XII

Ciocana

LT „M.Koţiubinski”

17. 01.2015

9.00

IX-XII

Rîşcani

LT „B.Z.Herţli”

17. 01.2015

9.00

IX-XII

municipală

LT „N.V.Gogol”

08.02.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la limba şi literatura română

Limba şi literatura română sector
(şcoala alolingvă)
Botanica
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8.

Limba şi literatura rusă
(şcoala naţională)

9.

Limba şi literatura rusă
(şcoala alolingvă)

10. Limba şi literatura rusă
(şcoala alolingvă)
«Живая классика»
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sector
Botanica

LTPA „E.Alistar”

31.01.2015

9.00

IX

Inspectorul la limba şi literatura rusă

Buiucani

LT „N.Dadiani”

31.01.2015

9.00

IX

Centru

LT „Minerva”

31.01.2015

9.00

IX

Ciocana

LT „C.Negruzzi”

31.01.2015

9.00

IX

Rîşcani

LT „M.Sadoveanu”

31.01.2015

9.00

IX

municipală

LT „N.Dadiani”

21.02.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la limba şi literatura rusă

Botanica

LT „B.P.Haşdeu”

14.03.2015

9.00

Buiucani

LT „A.S.Puşkin”

14.03.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la limba şi literatura rusă
IX-XII

Centru

LT „T.Maiorescu”

14.03.2015

9.00

IX-XII

Ciocana

LT „Olimp”

14.03.2015

9.00

IX-XII

Rîşcani

LT „M.Basarab”

14.03.2015

9.00

IX-XII

municipală

LT „Kiril şi Metodii”

28.03.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la limba şi literatura rusă

Locală

În instituțiile de învățămînt
preuniversitar

Pînă la
14.02.2015

LT „Kiril şi Metodii”

21.03.2015

sector

municipală

9.00

VI

Inspectorul la limba şi literatura

VI

Inspectorul la limba şi literatura rusă
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11. Limba şi literatura ucraineană

municipală

12.

sector

LT „M.Koţiubinski”

28.02.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la limba şi literatura rusă

Botanica

LT „M. Eminescu”

24.01.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la limbi străine

Buiucani

LCI „Prometeu-Prim”

24.01.2015

9.00

IX-XII

Centru

LT „Gh. Asachi”

24.01.2015

9.00

IX-XII

Ciocana

LT „G. Latină”

24.01.2015

9.00

IX-XII

Rîşcani

LT „G. Călinescu”

24.01.2015

9.00

IX-XII

municipală

LT „Universul”

07.02.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la limbi străine

13. Limba franceză (clasele
bilingve)

municipală

LT „M. Eminescu”

20.12.2014

9.00

IX-XII Inspectorul la limbi străine

14

sector
Botanica

LT „L. Rebreanu”

18.01.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la limbi străine

Buiucani

LT „L. Deleanu”

18.01.2015

9.00

IX-XII

Centru

LT „C. Sibirschi”

18.01.2015

9.00

IX-XII

Ciocana

LT „Gaudeamus”

18.01.2015

9.00

IX-XII

Rîşcani

LT „Ştefan cel Mare”

18.01.2015

9.00

IX-XII

municipală

LT „A.S.Puşkin”

31.01.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la limbi străine

municipală

LT „Orizont”, Ciocana

15.02.2015

9.00

IV-VI

16. Limba engleză (cl. VII - VIII) municipală

LT „Orizont”, Buiucani

15.02.2015

9.00

VII,VIII Inspectorul la limbi străine

17. Limba germană

LT „M. Kogălniceanu”

15.02.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la limbi străine

Limba franceză

Limba engleză

15. Limba engleză (cl.IV - VI)
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municipală

Inspectorul la limbi străine
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18. Limba spaniolă

municipală

LT „M. de Cervantes”

15.02.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la limbi străine

19. Limba italiană

municipală

LT „D. Alighieri”

15.02.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la limbi străine

20.

sector
Botanica

LT „L. Rebreanu”

24.01.2015

9.00

V-XII

Buiucani

LT „P. Rareş”

24.01.2015

9.00

V-XII

Centru

LT „Minerva”

24.01.2015

9.00

V-XII

Ciocana

LT „Olimp”

24.01.2015

9.00

V-XII

Rîşcani

LT „M. de Cervantes”

24.01.2015

9.00

V-XII

municipală

LT „V. Vasilache”

14.02.2015

9.00

V-XII

Botanica

LT „V. Alecsandri”, „D.
Cantemir”

01.02.2015

9.00

VII-XII Inspectorul la informatică

Buiucani

LT „N. Gogol”,
LCI „Prometeu-Prim”

01. 02.2015

9.00

VII-XII

Centru

LT „Gh. Asachi”

01.02. 2015

9.00

VII-XII

Ciocana

LT „Ginta Latină”

01. 02. 2015

9.00

VII-XII

Rîşcani

LT „M. de Cervantes”,
LT „N. Gheorghiu”

01. 02. 2015

9.00

VII-XII

municipală

Colegiul de Informatică

08.02.2015

9.00

V- XII Inspectorul la informatică

Et. teoretică

LT „B.Z. Herţli”

15.03.2015

9.00

V-XII

Inspectorul la informatică

Et.practică

LT „B.Z. Herţli”

22.03.2015

9.00

V-XII

Inspectorul la informatică

Matematica

21. Informatica

22. Olimpiada la informatică
pentru juniori
„INFO-OFFICE”

Anul de Studii 2014-2015

Inspectorul la matematică

Inspectorul la matematică

sector

municipală
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23. Fizica

sector
Botanica

LT „E.Alistar”

25.01.2015

8.30

VII-XII Inspectorul la fizică

Buiucani

LT „L.Deleanu”

25.01.2015

8.30

VII-XII

Centru

LT „Gh.Asachi”

25.01.2015

8.30

VII-XII

Ciocana

LT „G.Latină”

25.01.2015

8.30

VII-XII

Rîşcani

LT „G.Meniuc”

25.01.2015

8.30

VII-XII

municipală:

24. Istoria

Et.teoretică

LT „N.Iorga”

31.01.2015

8.30

VII-XII

Et.experim.

LT „Gaudeamus”

07.02.2015

8.30

VII-XII

Botanica

LT „Mihai Eminescu”

14.02.2015

9.00

Buiucani

LT „A.S.Puşkin”

14.02.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la Istoria
românilor şi universală
IX-XII

Centru

LT „Minerva”

14.02.2015

9.00

IX-XII

Ciocana

LT „Gaudeamus”

14.02.2015

9.00

IX-XII

Rîşcani

LT „Ion Creangă”

14.02.2015

9.00

IX-XII

municipală

LT „Liviu Deleanu”

22.02.2015

9.00

IX-XII

LTPA „Elena Alistar”

06.12.2014

9.00

IV - VIII

sector

25. Istoria românilor şi universală.
municipală
Concursul juniorilor „Viitorii Herodoţi”
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Inspectorul la fizică

Inspectorul la Istoria românilor şi universală
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26. Geografia

sector
Botanica

LT „Dimitrie Cantemir”

07.02.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la geografie

Buiucani

LT „ Onisifor Ghibu

07.02.2015

9.00

IX-XII

Centru

LT „Vasile Lupu”

07.02.2015

9.00

IX-XII

Ciocana

LT „C. Negruzzi”

07.02.2015

9.00

IX-XII

Rîşcani

LT „M. de Cervantes”

07.02.2015

9.00

IX-XII

municipală

LT „Ştefan cel Mare”

21.02.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la geografie

27. Geografia
Sector, etapa I În instituţiile de învăţămînt
Concursul „Sezont Ciubară”
preuniversitar

Chimia
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Lecţia VII-XII Inspectorul la geografie
a VI

LT „Alexandru Ioan Cuza”

04.04.2015

9.00

Premi- Inspectorul la geografie
anţii I
etape

Botanica

LT „M.Eminescu”

08.02.2015

9.00

Buiucani

LT „L.Deleanu”

08.02.2015

9.00

VIII-XII Inspectorul la biologie şi chimie
VIII-XII

Centru

LT „M.Viteazul”

08.02.2015

9.00

VIII-XII

Ciocana

LT „P.Zadnipru”

08.02.2015

9.00

VIII-XII

Rîşcani

LT „N.M.Spătarul”

08.02.2015

9.00

VIII-XII

municipală

LCI „Prometeu-Prim”

22.02.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la biologie şi chimie

Municipală,
etapa II
28.

26.02.2015

sector

69

29.

sector
Botanica

LT „P.Movilă”

21.02.2015

9.00

Buiucani

LT „N.Gogol”

21.02.2015

9.00

VIII-XII Inspectorul la biologie şi
VIII-XII chimie

Centru

LT „M.Koțiubinski”

21.02.2015

9.00

VIII-XII

Ciocana

LT „G.Latină”

21.02.2015

9.00

VIII-XII

Rîşcani

LT „M.de Cervantes”

21.02.2015

9.00

VIII-XII

municipală

LCI „Prometeu-Prim”

28.02.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la biologie şi
chimie

30. Ecologia

municipală

LT „V.Lupu”

07.02.2015

9.00

IX-XII Inspectorul la biologie şi
chimie

31.

sector
Botanica

LT „M.Grecu”

31.01.2015

9.00

V-VII

Buiucani

LT „O.Ghibu”

31.01.2015

9.00

V-VII

Biologia

32.
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Educaţia plastică

Educaţia tehnologică
(menaj)

Inspectorul la educaţia
plastică

Centru

LT „C. Sibirschi”

31.01.2015

9.00

V-VII

Ciocana

LTPA „M.Berezovschi”

31.01.2015

9.00

V-VII

Rîşcani

LT „G. Călinescu”

31.01.2015

9.00

V-VII

municipală

UPS „I.Creangă”,
str. Cornului, 10

14.02.2015

9.00

V-VII

Botanica

LT „N. Iorga”

28.02.2015

9.00

Buiucani

LT „O.Ghibu”

28.02.2015

9.00

VII-IX Inspectorul la educaţia
VII-IX tehnologică

Centru

LT „M.Viteazul”

28.02.2015

9.00

VII-IX

Ciocana

LT „Dacia”

28.02.2015

9.00

VII-IX

Inspectorul la educaţia
plastică

sector
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33.
Educaţia tehnologică
(prelucrarea artistică a
lemnului)

34. Educaţia fizică
Ofertele prealabile 26.03.15 (se prezintă la
DGETS, biroul nr.3)
Ofertele de participare 03.04.15

Rîşcani

LT „Şt. cel Mare”

28.02.2015

9.00

municipală

LTPA „V.Vasilache”

14.03.2015

9.00

Botanica

LT „E.Alistar”

28.02.2015

9.00

Buiucani

LT „Principesa N. Dadiani”

28.02.2015

9.00

VII-IX Inspectorul la educaţia
VII-IX tehnologică

Centru

LT „N.Sulac”

28.02.2015

9.00

VII-IX

Ciocana

LT „G. Latină”

28.02.2015

9.00

VII-IX

Rîşcani

LT „N.M.Spătarul”

28.02.2015

9.00

VII-IX

municipală

LTPA „M.Berezovschi”
LT „Natalia Dadiani”
LT „Mihai Viteazul”

21.03.2015

9.00

VII-IX

sector

Inspectorul la educaţia
tehnologică

sector
Botanica

LT „P.Movilă

25-26.04.2015

8.30

IX, XII Inspectorul la educaţia fizică

Buiucani

LT „O.Ghibu”, LT „P.Rareş

25-26.04.2015

8.30

IX, XII

Centru

LTPA „N.Sulac”

25-26.04.2015

8.30

IX, XII

Ciocana

LT „C.Negruzzi”

25-26.04.2015

8.30

IX, XII

Rîşcani

LT „G.Călinescu”

25-26.04.2015

8.30

IX, XII

LT”C.Negruzzi”

Martie

35. Educaţie muzicală, catego- municipală
ria - interpretare muzicală/
vocală, clasele a III-a a VIII-a
(şcoala naţională)
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VII-IX Inspectorul la educaţia
VII-IX tehnologică

13.00 a III-a a Specialistul la disciplină
VIII-a
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36. Educaţie muzicală, catego- municipală
ria - interpretare muzicală/
vocală, clasele a III-a a VIII-a
(şcoala naţională)

LT ”A.Cantemir””

Martie

37. Educaţie muzicală, catego- municipală
ria - audiţie muzicală, clasele a VII-a a VIII-a (şcoala
naţională)

LT „A.Cantemir”

Aprilie

a VII-a Specialistul la disciplină
14.00 a VIII-a

38. Educaţie muzicală, categoria - audiţie muzicală,
clasele a VII-a a VIII-a
(şcoala alolingvă)

LT „A.Cantemir”

Aprilie

a VII-a Specialistul la disciplină
14.00 a VIII-a

municipală

39. Concursul tinerilor vocalişti municipală
şi instrumentişti din clasele
cu profil muzical-oral. Gala
laureaţilor concursului.

În instituţii

municipală
40. Concurs al colectivelor
corale din clasele cu profil
muzical-coral. Gala laureaţilor concursului.

În instituţii
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13.00

a III-a a Specialistul la disciplină
VIII-a

Martie – aprilie 10.00 a III-a a Specialistul la disciplină
XII-a

Aprilie

10.00 a II-a a Specialistul la disciplină
XII-a

Planul Complex de Activitate

Programul activităţilor sportive
Nr./r.

Conţinutul tematic

Termen de
realizare

Locul desfăşurării

Responsabil

1.

Întrunirea turistică a elevilor din municipiul Chişinău

Mai 2015

Căpriana, Străşeni

Secția inspecţie şcolară

2.

Cursa Olimpică consacrată Zilei Mondiale Olimpice şi
Zilei Sportivului în RM

Mai 2015

Chişinău

Secția inspecţie şcolară

Activităţi pedagogice, educative, concursuri, manifestări cognitiv-distractive
Nr.
d/o

Conţinutul tematic

Termen de
realizare

Locul desfăşurării

Responsabil

1.

Decada educației rutiere „Atenție –Copii!”

1-12 septembrie Instituțiile de învățămînt
2-13 februarie
preuniversitar
4-15 mai

Secția educație și tineret

2.

Ziua mondială a dreptului de a şti

28 septembrie

Secția educație și tineret

3.

Săptămâna manualului în şcoală

8-12 septembrie Instituţiile de învăţământ
preuniversitar

Metodişti asigurare didactică

4.

Ziua Psihologului

22 octombrie

DGETS

Specialist principal metodist
responsabil de activitatea
psihologilor şcolari

5.

Lecturiada Publică pentru Juniori, ediţia a X-a (preselecție Octombrieși concurs)
noiembrie
Tema „Relația om-istorie”, romanul „ORA 25” de C. V. Gheorghiu, cl. VIII-IX, Republica Moldova, România, Ucraina

LT „Gh.Asachi”,
Botoșani, România

Inspectorul la limba şi literatura română

Anul de Studii 2014-2015

Instituțiile de învățămînt
preuniversitar
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Tema „Copilul și lumea”, „Cuore” de Ed. De Amicis, cl.V-VII
Republica Moldova (concurs on-line)
6.

Acțiuni dedicate Zilei justiției civile

7.

Instituțiile de învățămînt
preuniversitar

Secția educație și tineret

Festivalul-concurs al cîntecului ostăşesc „La onor, la datorie” Octombrie
(ediţia a XVIII-a)

Sala cu Orgă

Secţia educaţie şi tineret

8.

Concursul municipal ,,Oraşul meu – mîndria mea” (ediţia a
IV-a)

Octombrie

LT „Ginta Latină”

Centrul Adolescenţilor

9.

Acordarea Premiilor municipale de merit elevilor, sportivilor şi oamenilor în etate

Octombrie

Primăria municipiului
Chişinău

Centrul Adolescenţilor

10.

Concurs sportiv între echipele de volei şi baschet ale Consi- Octombrie
liilor de tineri din Borlanghe, Suedia şi Chişinău, Republica
Moldova

LT „Gaudeamus”

Centrul Adolescenţilor

11.

Proiect Educaţional cu schimb de experienţă între licee
„Educaţie prin experienţă”, ediţia a VI-a

Octombrie

DGETS, instituţiile de învă- Centrul Adolescenţilor
ţământ preuniversitar
CLCT

12.

Cercetare
„Motivarea în alegerea rutei şcolare”

Octombrienoiembrie

CMIOP

CMIOP

13.

Cercetare „Reprezentarea succesului socio-profesional la
adolescenţi”

Octombrieaprilie

CMIOP

CMIOP

14.

Adunări tematice cu părinţii „Cunoaşterea ofertelor şcolare, Octombrie-mar- CMIOP
oportunitate în planificarea carierei”
tie

CMIOP

15.

Training-uri pentru părinţi
„O carieră pentru copilul meu”

CMIOP
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25 octombrie

Noiembrie
Februarie
Martie

CMIOP /în instituţii
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16.

Educaţia civică. Turnamentul în domeniul Drepturilor Copi- 15 noiembrie
lului/Omului (clasa a V-XII), etapa municipală

LT „V.Vasilache”

Inspectorul la istoria românilor şi universală

17.

Acţiuni consacrate Zilei Naţionale a Tineretului şi Zilei Inter- Noiembrie
naţionale a Studenţilor

Piaţa Marii Adunări
Naţionale

Secţia educaţie şi tineret

18.

Concursul naţional al interpreţilor cîntecului folcloric „Tamara Ciobanu”

Noiembrie

Filarmonica Naţională
„S.Lunchevici”

Secţia educaţie şi tineret

19.

Ceremonia de decernare a Premiului municipal pentru tineret în domeniul literaturii, artei, ştiinţei şi tehnicii pentru
anul 2014 (ediţia a XVII-a)

Noiembrie

Primăria municipiului
Chişinău

Secţia educaţie şi tineret

20.

Ziua mondială de prevenire a abuzului față de copii

19 noiembrie

Instituțiile de învățămînt
preuniversitar

Secția educație și tineret

21.

Ziua mondială a drepturilor copilului

20 noiembrie

Instituțiile de învățămînt
preuniversitar

Secția educație și tineret

22.

Campania „Să creștem fără abuz, neglijare, exploatare, trafic”

Noiembrie

Instituțiile de învățămînt
preuniversitar

Secția educație și tineret

23.

Campania de promovare a modului sănătos de viață „PRO
Sănătate”

Noiembrie
Aprilie

Instituțiile de învățămînt
preuniversitar

Secția educație și tineret

24.

Participarea la Forumul Naţional al Consiliilor locale de
tineret

7 noiembrie

Conform orarului

Secția educație și tineret
Centrul Adolescenţilor

25.

Decadă informaţională „Cunoaşteţi drepturile”

Noiembrie

DGETS, instituţiile de învă- Centrul Adolescenţilor
ţământ preuniversitar
CLCT

26.

Campanie de promovare a activismului civic
,,E timpul să fim altfel!”

Decembrie

DGETS, instituţiile de învă- Centrul Adolescenţilor
ţământ preuniversitar
CLCT
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27.

Spectacol de binefacere „Armonii autumnale” (pentru copiii Decembrie
orfani)

Palatul Național

Secţia educaţie şi tineret

28.

Festivalul Voluntarului „Jos pălăria în faţa voluntarului”
(ediţia a XI-a)

Decembrie

Opera Naţională

Secţia educaţie şi tineret

29.

Festivalul-Concurs Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii Decembrie
şi Tineret „Steaua Chişinăului-Steaua Moldovei - 2014”
(ediţia a XX-a)

Teatrul Naţional
„M.Eminescu”

Secţia educaţie şi tineret

30.

Concursul naţional al interpreţilor instrumentişti
„Barbu Lăutaru”

Decembrie

Filarmonica Naţională
„S.Lunchevici”

Secţia educaţie şi tineret

31.

Concursul municipal pentru colectivele de tineret
„Florile Dalbe” (ediţia a XV-a)

Decembrie

Filarmonica Naţională
„S.Lunchevici”

Secţia educaţie şi tineret

32.

Festivalul-concurs municipal al datinilor şi obiceiurilor de
iarnă „Să trăiţi, să-nfloriţi” (ediţia a XIX-a)

Decembrie

Conform programului

Secţia educaţie şi tineret

33.

Spectacol de binefacere „Fulgi de nea pe geana mea”

Decembrie

Palatul Național

Secţia educaţie şi tineret

34.

„O viaţă nu costă nimic, nimic nu valorează cît o viață”, con- Decembrie
curs dedicat Zilei Internaționale de combatere a maladiei
SIDA

Centrul de Cultură şi Artă
"Ginta Latină"

Secția educație și tineret

35.

Caravana de Crăciun

Decembrie

DGETS, Instituțiile de
învățămînt preuniversitar

Secția educație și tineret

36.

Acțiunea de binefacere „Împreună pentru fiecare”

Decembrie
Aprilie

Instituțiile de învățămînt
preuniversitar

Secția educație și tineret

37.

Laborator de creaţie, ediţia a III-a
„Tinere talente printre adolescenţi”

Ianuarie

Instituţiile de învăţământ
preuniversitar

Centrul Adolescenţilor
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38.

Proiect Comunitar ,,Umăr la umăr”, ediţia a VI-a

Ianuarie
Aprilie

DGETS, CLCT, instituţiile
Centrul Adolescenţilor
de învăţământ preuniver- CLCT
sitar

39.

Dialog public
„Voluntariatul-implicare activă în folosul comunităţii”

Ianuarie

DGETS, CLCT, instituţiile
Centrul Adolescenţilor
de învăţământ preuniver- CLCT
sitar

40.

Concursul municipal „Pedagogul Anului”, ediţia a XI-a

Ianuarie
februarie

Instituţiile de învăţământ

CMM

41.

Concursul municipal „Din istoria neamului”

Ianuarie februarie

Centrul de Cultură şi Artă
„Ginta Latină”

Secţia educaţie şi tineret

42.

Realizarea Proiectului Educaţional „Mărţişor – sărbătoare în 25-27 februarie
alb şi roşu”, ediţia a III-a

LT „L.Deleanu”

Inspectorul la educaţia tehnologică

43.

Lecturiada Publică pentru Juniori, ediția a XI-a (preselecție Februarie-martie LT „Gh.Asachi”
Bulgaria
și concurs)
Tema „Profilul unui adolescent”, „De veghe în lanul de secară” de J.D.Salinger, cl. VIII-IX, Republica Moldova, România,
Bulgaria"

Inspectorul la limba şi literatura română

44.

Concurs ecologic "Orice gîză, orice floare are rostul ei sub
soare

Secţia educaţie şi tineret

45.

Gala Laureaţilor Concursului Municipal „Pedagogul Anului - Februarie
2015”, ediţia a XI-a

Centrul de Cultură şi Artă
„Ginta Latină”

CMM

46.

Studiu „Opţiunile şcolare/ profesionale ale elevilor claselor
a IX-a comparativ cu a X-a”

CMIOP

CMIOP
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47.

Concursul municipal „Ploaia de stele”

Februarie - mai

Centrul de Cultură şi Artă
„Ginta Latină”

Centrul de Cultură şi Artă
„Ginta Latină”

48.

Ziua siguranței pe internet

10 februarie

Instituțiile de învățămînt
preuniversitar

Secția educație și tineret

49.

Campania „Împreună pentru prevenirea delicvenței juvenile”

Februarie

Instituțiile de învățămînt
preuniversitar

Secția educație și tineret

50.

Concursul Jocurilor Intelectuale pentru tineret „Ce? Unde?
Cînd?”

Februarie

Conform orarului

Secţia educaţie şi tineret

51.

Concursul municipal al diriginților de clasă „Diriginte, drag
părinte” (ediția a VII-a)

Februarie-aprilie Instituțiile de învățămînt
preuniversitar
Centrul de Cultură şi Artă
„Ginta Latină”

52.

Proiect Intercultural „Prin artă puternici suntem”, ediţia a
VI-a

Martie

DGETS, instituţiile de învă- Centrul Adolescenţilor
ţământ preuniversitar
CLCT

53.

Concursul municipal „Mărţişor-2015”

Martie

Instituţiile preşcolare

Serviciul management preşcolar

54.

Masă rotundă „Noi creăm viitorul din prezent sau prezentul Martie
este creat de viitor?”

CMIOP

CMIOP

55.

Tîrgul ofertelor şcolare (în parteneriat cu instituţiile de învăţămînt), ediţia a II-a

29-30 martie

CMIOP

CMIOP

56.

Program de formare a cadrelor didactice în colaborare cu
USM „Ghidarea în carieră a elevilor”

Martie

CMIOP

CMIOP
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57.

Program de formare a cadrelor didactice în colaborare cu
Martie
Casa Corpului Didactic Argeş „Dezvoltarea personală a elevilor şi ghidarea în carieră”

CCD Argeş

CMIOP
CCD Argeş

58.

Program de formare a cadrelor didactice în colaborare cu
Casa Corpului Didactic Suceava „Dezvoltarea personală a
elevilor şi ghidarea în carieră"

CCD
Suceava

CMIOP
CCD Suceava

59.

Lunarul de propagare a cunoștințelor juridice „Noi și Legea” Martie

Instituțiile de învățămînt
preuniversitar

Secția educație și tineret

60.

Festivalul-concurs municipal al formaţiilor de dans popular, Martie-aprilie
orchestrelor de muzică populară, formaţiilor folclorice, ansamblurilor de fluieraşi „La Fântâna Dorului”, ediţia a XXI-a

Centrul de Cultură şi Artă
„Ginta Latină”

Secţia educaţie şi tineret

61.

Concursul municipal al formaţiilor de dans clasic, sportiv şi Martie-mai
modern „Constelaţia dansului – 2015”

Teatrul de păpuşi „Guguţă” Secţia educaţie şi tineret

62.

Concursul colectivelor teatrale de copii „Trăieşte-ţi clipa”,
ediţia a IX-a

Martie-aprilie

Conform orarului

63.

Proiectul ecologic "Arată că îţi pasă"

Martie-aprilie

Instituțiile de învățămînt DGETS
preşcolar şi preuniversitar CLCT

64.

Concursul municipal de creaţie „Moldova-plai de cîntec şi
de dor”, ediţia a VI-a

Martie

Filarmonica Naţională
„S.Lunchevici”

Secţia educaţie şi tineret
Liceele Teoretice „Orizont”

65.

Educaţie muzicală, categoria: interpretare muzicală /vocală, clasele a III-a - a VIII-a (şcoala naţională)

Martie

LT „C.Negruzzi”

Metodistul la disciplină

66.

Educaţie muzicală, categoria: interpretare muzicală /vocală, clasele a III-a - a VIII-a (şcoala alolingvă)

Martie

LT „A.Cantemir”

Metodistul la disciplină

67.

Educaţie muzicală, categoria: audiţie muzicală, clasele a
VII-a - a VIII-a (şcoala naţională)

Aprilie

LT „A.Cantemir”

Metodistul la disciplină
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68.

Educaţie muzicală, categoria: audiţie muzicală, clasele a
VII-a - a VIII-a ( şcoala alolingvă)

Aprilie

LT „A.Cantemir”

Metodistul la disciplină

69.

Concursul municipal de film „Liceul meu prin obiectiv”,
ediţia a III-a

Aprilie

DGETS

Secţia educaţie şi tineret,
Liceele Teoretice „Orizont”

70.

Concursul municipal al cîntecului pascal „Hristos a Înviat!”
pentru colectivele de tineret din suburbii

Aprilie

Conform orarului

Secţia educaţie şi tineret

71.

Ziua mondială a sănătății

7 aprilie

Instituțiile de învățămînt
preuniversitar

Secția educație și tineret

72.

Concursul tinerilor agenți ai circulației rutiere „Educația Aprilie-mai
rutieră-educație pentru viață”, ediția XII-a

DGETS

Secția educație și tineret

73.

Festivalul-concurs al cîntecelor patriotice

Aprilie-mai

Instituțiile de învățămînt
preuniversitar

Secția educație și tineret

74.

Concursul municipal al colectivelor corale ale elevilor din
instituțiile de învățămînt preuniversitar

Aprilie-mai

Instituțiile de învățămînt
preuniversitar

Secția educație și tineret

75.

Concursul de recital „Valeriu Cupcea”

Aprilie

Teatrul Naţional „Luceafărul”

Secţia educaţie şi tineret

76.

Concursul municipal pentru cel mai reușit proiect la modulul I „Persoana și identitatea sa” și cel mai reușit scenariu
„Grigore Vieru – Poet al neamului”

Aprilie - mai

DGETS

Secţia educaţie şi tineret

77.

Concursul expoziţiilor personale de desene „Tînărul plastici- Aprilie-mai
an-2015”, ediţia a XIII-a

DGETS

Secţia educaţie şi tineret

78.

Concursul literar “La izvoarele înţelepciunii”

Aprilie-mai

LT ”Ginta Latină”

Metodişti asigurare didactică

79.

Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret

24-29 aprilie

MOLDEXPO

Metodişti asigurare didactică
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80.

Săptămâna bibliotecii în şcoală

81.

Conferinţa ştiinţifico-practică pentru elevii cl.IX-XII „Muncă, Aprilie
Talent, Cutezanţă”

82.

Teatrul social al tinerilor din cadrul CLCT
„Viaţa ta contează”

Trimestrial
DGETS
(septembrie,
instituţiile de învăţământ
ianuarie, aprilie) preuniversitar

Centrul Adolescenţilor
CLCT

83.

Concursul colectivelor teatrale de copii „Scena copiilor”,
ediţia a XII-a

Aprilie - mai

Instituţiile de învăţămînt
preşcolare

Serviciul management preşcolar

84.

Săptămîna educației europene (Anul 2015-anul european
pentru dezvoltare)

Mai

DGETS
instituţiile de învăţământ
preuniversitar

Centrul Adolescenţilor
CLCT

85.

Spectacol de binefacere „Copilărie, dulce feerie”

Mai

Palatul Național

Secţia educaţie şi tineret

86.

Acţiuni dedicate Zilei Mondiale a Familiei

Mai

DGETS

Secţia educaţie şi tineret

87.

Acţiuni dedicate Zile Mondiale a Copilului

Iunie

Scuarul Operei Naţionale

Secţia educaţie şi tineret

88.

Concursul municipal al orchestrelor de fanfară

Mai

Grădina Publică „Ştefan
cel Mare și Sfânt”

Secția educație și tineret

89.

Acţiunea de caritate „Să creăm împreună”, ediţia a II-a

1 iunie

DGETS

Secţia educaţie şi tineret

90.

Festivalul-concurs regional de folclor pentru colectivele
folclorice şi interpreţii din localităţile rurale „Satul meu –
floare de dor”

Iunie

Conform orarului

Secţia educaţie şi tineret

91.

Tabăra specializată de dezvoltare pentru o carieră de succes „Socrates - 2015”

Iunie-august

CMIOP

CMIOP

Anul de Studii 2014-2015

15 aprilie

În instituţiile de învăţământ preuniversitar

Metodişti asigurare didactică

LT „A.Cantemir”

Secţia inspecţie şcolară
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92.

Activităţi cognitiv-distractive dedicate Zilei Internaţionale a August
Tineretului

93.

Programul „Împrieteneşte-te cu biblioteca”

Pe parcursul
anului

În instituţiile de învăţământ preuniversitar

Metodişti asigurare didactică

94.

Clubul psihologului „Firul Ariadnei”

Ultima joi din
fiecare lună

CMM

Specialist principal metodist
responsabil de activitatea
psihologilor şcolari

95.

Programe de consiliere de grup organizate în instituţii în
bază de proiecte „Explorarea traseului ocupaţional” (elevii
claselor a VIII-a – a XII-a)

Săptămînal în
zilele de marţi
şi joi

CMIOP

CMIOP

96.

Programe de consiliere de grup „Proiectarea carierei - proiectarea succesului”
(pentru solicitanţi)

Lunar, a patra
miercuri

CMIOP

CMIOP

97.

Promovarea proiectelor naţionale şi municipale pentru
tineret

Pe parcursul
anului

Secţia educaţie şi tineret

98

Susţinerea iniţiativelor ONG de tineret în domeniul promo- Pe parcursul
vării politicilor de tineret
anului

Secţia educaţie şi tineret

99.

Stagiul de formare pentru cadrele didactice la compartimentul „Activitatea cu părinții”

Pe parcursul
anului

100. Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și
Pe parcursul
a competențelor profesionale ale tinerilor în
anului
conformitate cucerea de pe piața muncii:
· Realizarea studiilor de evaluare continuă a necesităților
tinerilor privind formarea com-petențelor profesionale;
82
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· Cursuri de instruire profesională și formare vocațională
pentru tinerii neangajați în câmpul muncii;
· Stimularea antreprenoriatului, dezvoltarea abilităților
în afaceri;
· Acțiuni și companii promoționale de orientare profesională a tinerilorm (trening-uri, seminare, ședințedezbateri, ateliere de instruire, târguri de muncă)
Pe parcursul
101. Participarea tinerilor la viața publică și promovarea
anului
cetățeniei active:
· Organizarea conferințelor și a seminarelor tematice în
domeniul politicilor de tineret;
· Susținerea și promovarea acțiunilor de voluntariat la
nivel local;
· Susținerea organizării școlilor de vară „Participarea civică a tinerilor”;
· Implicarea tinerilor în activități de dezvoltare a
cetățeniei active

Secţia educaţie şi tineret

102. Facilitarea implicării tinerilor în procesul de elaborare, Pe parcursul
monitorizare și evaluare a politicilor publice ce vizează anului
tinerii:
· Studiu privind chestionarea tinerilor în scopul identificării dificultăților cu care se confruntă,
· Studiu calitativ cu implicarea tinerilor din localităţile
rurale şi urbane privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului Strategiei Naţionale de tineret la nivel
local pentru perioada anilor 2014-2020;

Secţia educaţie şi tineret
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· Formarea structurilor de co-management în scopul stimulării participării tinerilor la procesul de luare a deciziilor (ședințe consultative, întruniri, mese rotunde, forumuri pe marginea politicilor publice ce vizează tinerii)
103. Intensificarea măsurilor de promovare a modului sănă- Pe parcursul
anului
tos de viață în mediul tinerilor:
· Realizarea unor studii anuale referitor la nivelul de
satisfacție a tinerilor în raport cu serviciile medicale oferite;
· Susținerea prestatorilor de servicii pentru tineri și a
ONG-urilor în realizarea acțiunilor de promovare a modului de viață sănătos;
· Organizarea unor campanii de promovare a modului
de viață sănătos, distribuirea mate-rialelor informative
în domeniul sănătății tinerilor

Secţia educaţie şi tineret

Pe parcursul
104. Asigurarea calității și eficienței lucrului de tineret și
cooperarea inter-instituțională în vederea monitoriză- anului
rii politicilor publice ce vizează tinerii:
· Formarea continuă a specialiștilor de tineret prin
intermediul trainiguri-lor de instruire, mese rotunde,
seminare;
· Şedințe de analiză a politicilor locale de tineret, organizarea de mese rotunde și evenimente comune;
· Elaborarea unor programe comune în vederea implementării politicilor publice de tineret (strategii și
programe locale pentru tineri)

Secția educație și tineret
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105. Şcoala părinţilor „Arta de a fi părinte”:
 Rolul poveştilor în dezvoltarea personalității copilului
preșcolar.
 Rivalitatea fraternă, rolul părintelui în diminuarea ei.
 Dezvoltarea gîndirii critice prin metode interactive la
preşcolari.
 Pregătirea psiho-emoțională a copilului către școală.

Septembrie

CPSP

SAP

Noiembrie
Februarie

CPSP
CPSP

SAP
SAP

Mai

CPSP

SAP

Ciclograma săptămînii de lucru a DGETS
Zilele
săptămînii
Luni

I săptămînă

II săptămînă

III săptămînă

IV săptămînă

13.30 - şedinţa în plen a colaboratorilor DGETS (lunar)
13.30 - şedinţă operativă convocată de directorul general cu directorii generali adjuncţi ai
DGETS şi şefii secţiilor DGETS
15.00 - şedinţe operative convocate de şefii secţiilor DGETS
15.00 - 18.00 - audienţa cetăţenilor de către directorul general al DGETS, şefii DETS din sectoare

Marţi

8.00 -17.00 - activitatea în teren (inspectarea şi monitorizarea activităţii instituţiilor de învăţământ şi educaţie)

Miercuri

Anul de Studii 2014-2015

14.00 - şedinţe cu managerii principali 15.00 Grupul de Dialog
ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar convocate de directorul general al
DGETS (lunar)

14.00 - şedinţe ale
Consiliului Consultativ al DGETS
(X, XI, XII, I, III, V)
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9.00 - seminare instructiv-metodice
pentru specialiştii din domeniul activităţii educative şi învățământului extraşcolar organizate de DGETS

Joi

Vineri
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9.00 - seminare instructiv-metodice cu conducătorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar organizate de DGETS
9.00 - seminare instructiv-metodice
pentru conducătorii instituţiilor de învăţământ preşcolar
organizate de DGETS

14.00 - şedinţe ale
Consiliului de Administraţie al DGETS
(lunar)

8.00 - 17.00 - activitatea în teren (inspectarea şi monitorizarea activităţii instituţiilor de învăţământ şi
educaţie)

10.00 - şedinţe cu
managerii principali
ai instituţiilor complementare (X,IV,V)

14.00 - şedinţa CMM (IX, XI, I, III, V)

14.30 - şedinţe cu
managerii principali
ai instituţiilor preşcolare (X, XI, II, IV,V)

09.30 - şedinţă cu directorii generali adjuncţi ai DGETS, şefii secţiilor DGETS şi şefii DETS din sectoare convocată de directorul
general al DGETS

Planul Complex de Activitate
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