
 

LICEUL TEORETIC “GAUDEAMUS” 

PLANUL DE ACTIVITĂŢI 
 

PRECONIZATE ÎN PERIOADA 

 20.02 – 26.02.2017 
 

 

Clasa de serviciu: 5 REAL 1, 

diriginte: Iutiş Silvia 

REALIZAREA 

1. Concursurile municipale la disciplinele şcolare, (Vezi orarul), (resp. Ponomari T., directorii 

adjuncţi, şefii comisiilor metodice, profesorii) 
2. Campania proiectelor economice (resp. Andoni V., membrii Centrului Economic) 
3. Forumul de idei pedagogice „DIALOGURI CHIŞINĂUIENE”, ediţia a VIII-a, 09.02 – 22.02.2017, (resp. 

Z. Gangan, Ponomari T., profesorii) 
4. Lunarul creativităţii, definitivării lucrărilor ştiinţifico-practice şi de creaţie ale elevilor, 

desfăşurarea proiectelor educaţionale – februarie (resp. Ponomari T., Ceban L., membrii 

administraţiei, şefii comisiilor metodice, profesorii) 

5. Orientarea şcolară şi profesională pentru elevii caselor a XII-a (resp. psihologul, diriginţii) 

6. Studierea climatului afectiv al elevilor / profesorilor / părinţilor. Anchetări. (resp. Gangan Z., 

psihologul, membrii administraţiei) Şedinţa comisiei de atestare: Examinarea dosarelor şi 

portofoliilor cadrelor didactice supuse procesului de atestare în anul de studii 2016-2017. 

Aprecierea gradului de perfectare a documentaţiei - 23.02.2017. (resp. Z.Gangan, Ponomari T., 

membrii comisiei de atestare, membrii administraţiei, şefii comisiilor metodice, profesorii) 

7. Şedinţa comisiei de atestare: Examinarea dosarelor şi portofoliilor cadrelor didactice supuse 

procesului de atestare în anul de studii 2016-2017. Aprecierea gradului de perfectare a 

documentaţiei - 28.02.2017. (resp. Z.Gangan, Ponomari T., membrii comisiei de atestare, membrii 

administraţiei, şefii comisiilor metodice, profesorii) 

8. Şedinţa Consiliului de Administraţie – 28.02.2017 (resp. Ponomari T., membrii Consiliului de 

Administraţie) 

 

PREGĂTIREA 

1. Consiliul Profesoral: Atestarea cadrelor didactice. Profesorul - partenerul elevului în formarea 

competenţelor de exprimare culturală și de conștientizare a valorilor autentice în scopul 

dezvoltării personalității deschise spre diversitate” – 09.03.2017, (resp. Z.Gangan, Ponomari 

T., membrii comisiei de atestare, membrii administraţiei, şefii comisiilor metodice, profesorii) 

2. Decada/săptămîna comisiei metodice (resp. Ponomari T., şefii comisiilor metodice) 

3. Susţinerea tezelor ştiinţifico-practice şi de creaţie ale elevilor (resp. Ponomari T., Ceban L., 

membrii comisiilor metodice, profesorii) 

4. Bilunarul ecologic: martie-aprilie 2017 (resp. Scutaru., Dicusar L., Motruc A., membrii 

Centrului Ecologic, elevii, profesorii) 

5. Simularea examenelor  (disciplinele de examen pentru clasele absolvente, conform dispoziţiei 

Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova), februarie-martie 2017 (resp. Gangan Z., 

Chiriac S., şefii comisiilor metodice, profesorii) 



CONTROL 
1. Rolul profesorului de limbă străină în procesul de formare a competenţei de exprimare culturală şi de 

conştientizare a valorilor autentice. (resp. Gangan Z.) 

2. Asigurarea unei educaţii de calitate în cadrul învăţămîntului complementar şi a orelor extracurriculare. 

(resp. Dicusar L./Scutaru V.) 

3. Organizarea şi monitorizarea elevilor claselor a XII-a în pregătirea pentru susţinerea examenelor de BAC 

(resp. Gangan Z., Chiriac S.., profesorii, diriginţii) 

4. Monitorizarea activităţii cantinei şcolare (resp. Dicusar L., membrii comisiei de triere) 

5. Monitorizarea activităţii extracurriculare – lunar, (resp. Dicusar L./Scutaru V.) 

6. Eficienţa  organizării lucrărilor de laborator şi practicumuri la fizică. (resp. Chiriac S.) 

7. Evidenţa frecvenţei elevilor la ore (resp. Dicusar L./Scutaru V., administratorul de serviciu, dirigintele, 

profesorii) 

8. Atestarea cadrelor didactice în anul de studiu 2016-2017 şi respectarea metodologiei cuantificării, 

acumulării şi recunoaşterii creditelor profesionale conform Hărţii creditare (resp. Gangan Z., Ponomari T., 

membrii comisiei de atestare) 

9. Ora de biologie-chimie: formarea competenţelor specifice la discipline (resp. Ponomari T.) 

10. Cultura organizării lecţiei în clasele gimnaziale la limba română. Control individual. (resp. Gangan Z.) 

           
DATA 

 

 

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR 

 

 

TIMPUL 

 

 

LOC 

 

RESPONSABIL 

20.02.2017 

Luni 
Administrator de serviciu – Chiriac S. 

 
Ziua internaţională a  

Justiţiei  Sociale 

 

   

21.02.2017 

Marţi 
Adminitrator de serviciu – Ponomari T. 

 

Ziua internaţională a  

Limbilor Materne 

  

   

22.02.2017 

Miercuri 
Administrator de serviciu – Dicusar L. 

 

Ziua internațională de susținere  

a victimelor crimelor 

   

23.02.2017 

Joi 
Administrator de serviciu – Scutaru V. 

 

Şedinţa operativă a şefilor de clasă 

 

Şedinţa operativă a Consiliului liceal al elevilor 

 

 

9.40 

 

11.35 

 

 

 

 

SA 

 

SA 

 

 

Scutaru V. 

Dicusar L. 

Cîrnaţ M. 

Vorobiov D. 

24.02.2017 

Vineri 
Adminitrator de serviciu – Botezatu T. 
 

Dragobetele: „Miss Gaudeamus" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02.2017 

Sâmbătă 

 

Administrator de serviciu – Gangan Z. 
Activităţi extraşcolare 

   

26.02.2017 

Duminică 
Zi de odihnă 

Organizarea excursiilor, marşurilor turistice, vizitelor...  

la locurile de interes cultural 

 

 

 

  

 

Directorul Liceului Teoretic „Gaudeamus”                                                  Z. GANGAN      


