


 

Obiectivele specifice  

OS1. Monitorizarea procesului educativ în scopul realizării planurilor de activitate a diriginților, a pedagogului social, a conducătorilor de cercuri și a 
Consiliului  Elevilor. 

OS2. Îmbunătățirea abilităților practice ale diriginților, pedagogului social, conducătorilor de cercuri și Consiliului Elevilor.  
OS3. Menținerea unui feed-back permanent cu responsabilii de subdiviziuni.  

OS4. Optimizarea calității procesului educativ în instituție. 
Nr 

d/o 

    

 

Obiective 

specifice 

Activități preconizate Indicatori de 

performanță 
 

Termenul 

de 

realizare 

Responsabil 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şedinţa 1 

OS3 

OS4. 

Analiza: 

1.Instrucțiunilor privind normele de securitate și protecție a elevilor; 
2. Reglementărilor privind organizarea procesului educațional în 
învățământul profesional tehnic 2021-2022. 

Procese verbale, norme de 

securitate. 

Reglementările privind 

organizarea procesului 

educațional în învățământul 
profesional tehnic 2021-2022. 

August  

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 

educație 

OS2 

OS3 

Fixarea și procesarea prevederilor punctului 12 din Reglementul 

privind organizarea procesului educațional în învățământul 
profesional tehnic:  

1) monitorizează zilnic, starea de bine a elevilor din grupă cu 
înscrierea rezultatelor într-un registru special;  

2) mențin o colaborare permanentă și respectoasă cu familia 

elevului, inclusiv poartă un dialog deschis privind modul de viață 
sănătos al elevului;  
3) consolidează parteneriatul eficient cu familia, în vederea 
dezvoltării competențelor parentale, și contribuie la construirea 
unor relații pozitive între părinți și elevi, părinți și cadre didactice;  
4) examinează toate cazurile suspecte de violență față de elev, 
inclusiv de bullying, cyberbullying (tachinare, intimidare) și le 
raportează coordonatorului pentru protecția elevului față 

Procese verbale, norme de 

securitate. 

Reglementările privind 

organizarea procesului 

educațional în învățământul 
profesional tehnic 2021-2022. 

 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație 

OS1 

OS2 

OS3 

Fixarea și procesarea prevederilor punctului 14 din Reglementul 

privind organizarea procesului educațional în învățământul 
profesional tehnic:  

1) comunică dirigintelui despre orice caz de îngrijorare legat de 
starea de sănătate a sa precum și a colegilor săi;  
2) respectă distanța fizică de minimum 1,0 m în timpul orelor, dar 

Procese verbale, norme de 

securitate. 

Reglementările privind 

organizarea procesului 

educațional în învățământul 
profesional tehnic 2021-2022. 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație 
Diriginţii, 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

și în timpul pauzelor;  

3) respectă măsurile de protecție conform cerințelor în vigoare;  
4) frecventează regulat orele de contact direct/online conform 
orarului stabilit;  

5) se pregătesc sistematic/conștiincios de lecții;  
6) participă la acțiunile de curățenie și dezinfecție a spațiilor de 
instruire; 

7) se implică activ în activitățile didactice, inclusiv în cazul când 
acestea sunt desfășurate online. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS1 

OS2 

OS3 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilirea termenilor pentru desfășurarea cursului Formarea 

modelului de comportament al elevilor în condiții de pandemie cu 
virusul SARS-CoV-2 in II, domiciliu, comunitate cu următoarele 
subiecte: 

Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19). 

Formarea modelului de comportament a elevilor în condiții de 
pandemie cu COVID-19 

Abilități specifice a elevilor vizând organizarea procesului 
educațional în condiții de pandemie cu virusul SARS-CoV-2. 

Comunicarea comportamentală in condiții de pandemie cu 
virusul SARS-CoV-2. 

Strategii adaptive în situații de stres/pandemie. 
Evaluarea cursului. 

 

Procese verbale, teste de evaluare, 

prezentări PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație,  
Diriginţii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS1 

OS4 

 

 

Analiza ghidului - CUM POȚI SUSȚINE COPILUL TĂU ÎN 
CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19?  și distribuirea acestuia 
părinților. 
Semnarea declarațiilor de către  părinți, pe propria răspundere 
privind controlul infecției COVID-19. 

 

Ghidul părintelui, declarații 
semnate 

Diriginții  

OS1 

OS4 

 

Analiza ghidului și prezentarea acestuia în cadrul orelor de 

dirigenție -  Învăț în siguranță, comportamente și reguli  . 
Semnarea declarațiilor, pentru elevi, pe propria răspundere privind 
controlul infecției COVID-19. 

Ghidul elevului, declarații 
semnate 

 

 

 

 

OS2 

OS4. 

Participarea la amenajarea instituției și a blocurilor adiacente 
conform Reglementărilor privind organizarea procesului 
educațional în învățământul profesional tehnic 2021-2022, 

restricțiilor stabilite de COVID-19 și a modelului de studii ales. 

Reglementările privind 

organizarea procesului 

educațional în învățământul 
profesional tehnic 2021-2022. 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație,  
 Diriginţii 
 



2.  Şedinţa 2 

OS3 

OS4. 

Analiza activităţii catedrei diriginţilor şi pedagogilor sociali 
pentru anul de studii 2020-2021 

- familiarizarea diriginţilor cu 
gradul de îndeplinire a activităţilor 
planificate, succesele şi insuccesele 
catedrei; 

Septembrie  

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație 

OS2 

OS3 

Recomandări pentru noi abordări ale activităţii educative în 
cadrul orelor de dirigenţie, în contextul aplicării programelor 
de consiliere şi orientare, formarea  comportamentelor elevilor 

în condiții de pandemie cu COVID-19, cât şi a strategiilor 
naţionale. 

Perfectarea metodologiei de 

proiectare a planurilor catedrei. 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație 

OS1 

OS2 

OS3 

Examinarea şi aprobarea:  
- planului de lucru al catedrei diriginților şi pedagogilor 

sociali, 

- planului grafic de desfăşurare a activităţilor extraşcolare în 
colegiu în anul de studiu 2021-2022, 

- fişei postului de lucru al dirigintelui, 
- planului de lucru de lungă durată al dirigintelui, 
- planului de activitate a căminului. 

- planul de lucru al catedrei 

diriginților şi pedagogilor sociali, 
- planul grafic de desfăşurare a 
activităţilor extraşcolare în colegiu 
în anul de studiu 2021-2022, 

- fişa postului de lucru al 
dirigintelui, 

- planul de lucru de lungă durată al 
dirigintelui, 

- planul de activitate a căminului. 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație 
Diriginţii, 
Pedagogul 

social  

OS1 

OS2 

OS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza şi stabilirea documentaţiei necesare pentru 
completarea dosarelor grupelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portofoliul  grupelor, caietul 

dirigintelui.  

- Structura anului şcolar; 
- Regulamentul de activitate a 

căminului; 
- Regulamentul de funcţionare a 
colegiului; 

- Fişa postului de lucru a 
dirigintelui; 

- Sarcinile elevului de serviciu pe 

colegiu; 

- Sarcinile elevului de serviciu pe 

grupă; 
- Atribuţiile Consiliului clasei; 

- Atribuţiile şefului clasei; 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație,  
Diriginţii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Colectivul clasei; 

- Colectivul didactic al clasei; 

- Responsabilităţi în cadrul 
colectivului; 

- Orarul clasei; 

- Tematica orelor de dirigenţie; 
- Planificarea activităţilor 
extraşcolare; 
- Evidenţa activităţilor derulate în 
cadrul unor proiecte educative 

- Fişa de caracterizare a clasei; 
- Situaţia la învăţătură şi a 
absenţelor; 
- Situaţia elevilor cu rezultate 
deosebite în activitatea şcolară şi 
extraşcolară; 
- Situaţia sancţiunilor aplicate 
elevilor; 

- Situaţia elevilor problemă; 
- Situaţia opţiunilor şcolare; 
- Activităţi de colaborare cu 
profesorii clasei; 

- Colaborarea cu pedagogul 

social; 

- Colaborarea cu conducerea 

şcolii; 
- Organizarea adunărilor de 
părinţi, tematici, procese verbale; 
- Observaţii asupra clasei; 
- Fişele individuale ale elevilor; 

- Materiale-suport pentru orele de 

dirigenţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS2 

OS4. 

Analiza activităţilor extraşcolare planificate în  luna 
septembrie 

 

Planul activităţilor organizate, 
Regulament de participare, 

Fişe de analiză 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație,  
 Diriginţii 
 

 



 Şedinţa 3 

OS2 Elaborarea de modele de prelucrare didactică a unităţilor şi 
modulelor pedagogice la disciplina dezvoltarea personală. 

Prezentarea temei. Proiectul 

activităţii 
Octombrie   

2021 

 

Gherasim Inga  

– director 

adjunct 

OS3 Analiza contingentului nou a elevilor anului întâi: rezultatele 
însuşitei, frecvenței, acomodarea în cămin.  

Rezultatele lunare 
Diriginţii 
anului întâi 

OS3 

OS4. 

Analiza activităţilor extraşcolare desfăşurate în luna septembrie. 
 

Planul activităţilor organizate 

Regulament de participare Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație, 
Diriginţii 

 OS1 

OS3 

Organizarea şedinţelor cu părinţii la nivelul clasei şi al instituției 
având drept teme de reper:  
- prezentarea rezultatelor evaluărilor iniţiale; 
- alegerea comitetului de părinţi; 
- prezentarea  şi semnarea regulamentului de ordine interioară; 
- discuţie liberă pe tema „educaţia incluzivă şi aspectele ei sociale”, 
modul în care colaborarea şcoală-familie influenţează succesul 
elevilor; 

- discuţii privind rolurile cheie ale părinţilor în educaţie; 
- discutarea problemelor de ordin intern (prezentarea rezultatelor 

şcolare, a evoluţiei elevilor) 

Tematica adunărilor cu diriginţii, 
modele de procese verbale. Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație,  

Diriginţii 

 

3. Şedinţa 4 

OS1 

OS3 

- Aprofundarea noului concept de evaluare la disciplina  

dezvoltarea profesională şi criteriile lui de aplicare corectă în 
sistemul de învăţământ; 
- Cunoaşterea şi diversificarea aplicativă a standardelor 

curriculare stabilite, a baremelor evaluative şi de itemi propuşi; 
- Înregistrarea, prelucrarea rezultatelor şi comunicarea acestora 

părinţilor şi elevilor; 
- Elaborarea strategiilor recuperatorii; 

Dosarele activităţilor desfăşurate, 

portofoliile elevilor 

Noiembrie   

2021 

 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație,  

Diriginţii 

 

OS2 

OS3 

Analiza activităţilor extraşcolare desfăşurate în luna octombrie. 
 

Planul activităţilor organizate, 

Regulament de participare, 

Fişe de analiză 

Şoşu Aurelia – 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 



educație,  
Diriginţii 
Pedagogul 

social 

OS2 

OS3 

Dezbatere - Ameliorarea predării online mai eficientizate la 

diverse colective de elevi; 

Prezentarea temei. Proiectul 

activităţii 
Coțuc Laura – 

diriginta 

grupei C-41 

 

 

 

 

 

Şedinţa 4 

 

OS1 

OS3 

Examinarea activităţii catedrei diriginţilor şi pedagogilor sociali 
pentru primul semestru al anului de studii 2020-2021. 

Fişe de evaluare a activităţii, 
Portofoliul activităţilor, 
Diplome de participare. 

Decembrie   

2021 

 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație 

 

OS2 

OS4. 

OS2 

 

Monitorizarea atentă a evoluţiei şcolare, a stării disciplinare şi a 
frecvenţei tuturor elevilor în condiții pandemice COVID-19. 

Rapoarte ale diriginţilor la sfârşit de semestru, privind starea 
disciplinară a grupei, măsuri de sancţionare în cazul nerespectării, 
obiective şi acţiuni educative derulate 

Fişe de analiză, dări de seamă 
lunare şi semestriale 

Diriginţii   

Examinarea:  

- registrului de vizite în cămin, 
- registrului convorbiri individuale cu părinții şi elevii.  
Completarea periodică a Caietului şi mapei dirigintelui şi a 
Dosarului muncii educative al şcolii 

Registrul de vizită în cămin, 
Registrul  convorbirilor 

individuale cu elevii şi părinţii.  
Rezultatele concursurilor. 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație,  
Diriginţii, 
Pedagogul 

social 

5. Şedinţa 5 

OS2 

OS4. 

Planificarea proiectului ”MARATON PENTRU CAIR”- Măsuri 
integrate de creştere a echităţii sociale în rândul elevilor din 
regiunea r. Rîşcani în vederea incluziunii sociale și accesului la 
mediul instituţional al I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani. 

Prezentarea temei. Proiectul 

activităţii 
Februarie 

2022 

 

 

 

 

Diriginţii, 
Aurelia Șoșu - 

șef secție 
educație 

OS1 

OS4. 

Analiza activităţilor extraşcolare desfăşurate în luna ianuarie. Planul activităţilor organizate 

Regulamente de participare 

Şoşu Aurelia – 

director 

adjunct 

educație,  

Diriginţii 
Pedagogul 

social 

 OS3 

OS4. 

Analiza şi selectarea propunerilor pentru producţia de materiale 
publicitare/  

Redactarea unui ghid de carieră 
pentru elevi;  

Aurelia Șoșu - 

șef secție 



Colaborare cu Departamentul de redacţie al Consiliului de Elevi în 
cadrul procesului de elaborare, redactare a materialor publicitare 

pentru evenimentele organizate în raport cu specificul acestora.  
Culegerea de informații, centralizarea, respectiv direcționarea 
acestora către Departamentul de Imagine. 

Redactarea și actualizarea broşurii 
ADMITEREA 2022; 

 CATALOG FOCAR-2022; 

 Ghidul Candidatului. 

educație, 
Șarban Inga – 

inginer tehnic, 

Consiliul 

Elevilor 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şedinţa 6 

OS3 

OS4. 

Utilizarea platformei CAS  și elaborarea unor rapoarte de evaluare 

psihologică individuală a elevilor, prin folosirea bateriei de teste 
psihologice CAS, cu referire la: profilul psihologic, 

compatibilitatea dintre postul vizat si profilul psihologic al 

candidatului, ierarhizarea candidaţilor la ocuparea unui post pe 
baza adecvării acestora la cerinţele postului; 

Chestionare, teste de lucru cu 

diriginţii, cercetări psihologice. 

Teste de personalitate, teste de 

aptitudini, teste de cunoștințe, 
chestionare de interese, tehnici 

proiective 

Martie 

2022 

 

 

 

 

 

 

Aurelia Șoșu - 

șef secție 
educație, 
Diriginţii  

OS2 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 
comunitate prin intermediul vizetelor  în teritoriu. Elaborarea 
graficului de deplasări în teritoriu al profesorilor şi elevilor pentru 
promovarea specialităţilor Colegiului Agroindustrial Rîşcani. 
Vizitele vor cuprinde: 

- lecţii de consiliere şi orientare susţinute de către diriginţii 
claselor în colaborare cu reprezentanţii colegiului; 
- şedinţe cu părinţii la nivel de şcoală, la nivelul fiecărei clase 
absolvente; 

- proiecte educaţionale; 
- orientare şcolară şi profesională, la solicitarea beneficiarilor: 
elevi, părinţi, profesori; 
- ghidul ”Admiterea 2022”,  care constituie un suport informativ 
referitor la promovarea programelor de formare profesională.; 

Tematica orientativă a 
activităţilor:  
1. Autocunoașterea - Cine sunt 

eu? (consiliere de grup)  

2. Cunoașterea aptitudinilor - Ce 

pot să fac ? (consiliere de grup)  

3. Interese școlar-profesionale – 

Ce îmi doresc eu? (consiliere de 

grup)  

4. Portofoliul personal și planul 
pentru carieră după finalizarea 
studiilor liceale (consiliere de 

grup)  

5. Elemente de marketing 

personal (workshop)  

6. Opțiunile școlar/profesionale 
ale elevilor claselor terminale 

(studiu psiho-sociologic)  

7. Zilele Porților Deschise, Bursa 
Ofertelor Școlare  

Aurelia Șoșu - 

șef secție 
educație, 
Diriginţii 

OS1 

OS4. 

Analiza activităţilor extraşcolare desfăşurate în luna februarie. Planul activităţilor organizate 

Regulamente de participare 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație,  

Diriginţii, 



Pedagogul 

social  

7. 

 

 

 

 

 

 

  

Şedinţa 7 

OS2 

OS4. 

„Profilaxia contravenţiilor şi infracţiunilor în rândurile minorilor” 
-  reabordarea temei în cadrul adunării cu diriginţii şi pedagogul 
social. Analiza modalităţii de completare a dosarelor pentru elevii 
daţi. 

Prezentarea temei. Proiectul 

activităţii 
Aprilie 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație,  

 

OS1 

OS4. 

Analiza rolului diriginţilor în organizarea lunarului de amenajare a 
teritoriului. 

Rezultatele lunare Diriginţii  

 OS3 Analiza activităţilor extraşcolare desfăşurate în luna martie. 
 

Planul activităţilor organizate 

Regulament de participare 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație,  

diriginţii 
 OS1 

OS4. 

Organizarea şedințelor de consilierea și orientarea în carieră a 
elevilor/absolvenților, prin: discuții individuale cu elevii; testări 
psihologice ( teste de personalitate), activități de grup (workshop-

uri), unde sunt prezentate diferite cariere; discuții introductive cu 
studenții de anul I, pe specialități; 

Ședințele de training desfășurate 
cu elevi/studenți/absolvenți, la 
cererea acestora, după o 
programare anterioară și cu o 
tematică prestabilită; 

Diriginţii 
grupelor 

absolvente. 

8. Şedinţa 8 

OS3 Corelarea activităţii catedrei diriginţilor cu activităţile educative 
din programul de acţiuni al instituţiei şi cu direcţiile principale de 
activitate pentru anul de studii. 

Dosarele activităţilor desfăşurate Mai 2022 

 

 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație 

OS2 

OS4. 

Analiza activităţilor extraşcolare desfăşurate în luna aprilie. 
 

Planul activităţilor organizate 

Regulament de participare 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație,  

Diriginţii 
Pedagogul 

social 

 OS2  

OS3 

Dezbatere - ,,Calitatea în educaţie prin valorizarea orelor de 
dirigenţie – iniţierea controlului tematic” 

Prezentarea temei. Proiectul 

activităţii 
Buinovschi 

Raisa  – 

diriginta 

grupei TP-31 

Şedinţa 9 



 

9. 

 

 

 

 

 

 

OS1 

OS4. 

 

Examinarea activităţii catedrei diriginţilor şi pedagogilor sociali 
pentru anului de studii 2020-2021. 

Fişe de evaluare a activităţii, 
Portofoliul activităţilor, 
Diplome de participare. 

Iunie 2022 Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație, 

diriginţii 
pedagogul 

social 

OS3 

 

Analiza portofoliilor diriginţilor. Totalizarea lucrului dirigintelui 
pentru anul de studii 2021-2022. 

Fişe de analiză a portofoliului. 
Fişă de evaluare a dirigintelui. 
Dări de seamă anuale 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație,  

OS3  

OS4. 

Recomandări şi sugestii pentru întocmirea sarcinilor de lucru a 
catedrei diriginţilor pentru anul viitor de studii. 

Materiale instructive. 

 

Şoşu Aurelia – 

șef secție 
educație,  

 


