


Activități extraşcolare organizatorice 

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, pedagogul social, conducătorilor de cercuri și Consiliului Elevilor.  
OS3. Menținerea unui feed-back permanent cu responsabilii de subdiviziuni.  

OS4. Optimizarea calității procesului educativ în instituție. 
N. 

d/o  

    

 

Obiective 

specifice 

Activități preconizate Indicatori de 

performanță  
 

Termenul de 

realizare 

Responsabil 

1. OS1  

OS4 

Adunare de părinţi pentru elevii anului I  Grupele academice vor beneficia de 

informația prezentată.  
17-21. 

08.2021 

Babii Natalia 

Borş Diana 

2.  OS1  

OS4  

Întocmirea și aprobarea programului de 
activitate:  

- a diriginților;  
- a pedagogului social;  

- a consiliului elevilor 

Programele de activitate elaborate 

conform noilor cerințe.  
13.09. 2021 Şoşu Aurelia – şef secţie  

educaţie 

3.  OS3  

OS4  

Pregătirea și desfășurarea ședințelor cu 
diriginţii şi pedagogul social.  

Desfășurarea pe parcurs a ședințelor: 
instructive, informative.  

Lunar  Şoşu Aurelia – şef secţie  
educaţie 

4.  OS3  

OS4  

Pregătirea și desfășurarea ședințelor 
Consiliului de Elevi, proiectarea planului de 

lucru.  

Desfășurarea ședințelor de lucru pe 
departamente.  

20.09.2021 Şoşu Aurelia – şef secţie  
educaţie  

6.  OS1  

OS2  

Controlul și dirijarea activității cercurilor 
sportive, cercurilor disciplinare şi cercului 

dramatic model Doina  

Asistarea la câte cel puțin 2 repetiții 
online. Evaluarea ansamblurilor la 

câte cel puțin 2 activități festive 

semestrial.  

Pe parcursul 

anului  

Şoşu Aurelia – şef secţie  
educaţie, conducătorii de 
cercuri 

7.  OS1  

OS2  

Dirijarea activității Consiliului  Elevilor.  Asistarea la toate ședințe.  Lunar   Şoşu Aurelia – şef secţie  
educaţie 

9.  OS4  Organizarea, planificarea și dirijarea 
activităților educative generale în colegiu.  

Scenariile activităților în 
corespundere cu planul de lucru 

Conform 

planului  

Şoşu Aurelia – şef secţie  
educaţie 

10.  OS2  Cazarea elevilor în cămine.  Bonurile de repartizare a spațiului 

locativ.  

Contractele încheiate cu locatarii  

Până la 
15.09.2021 

Şoşu Aurelia – şef secţie  
educaţie Pedagogul social, 

comisia de cazare  

11.  OS3  Organizarea controlului căminului de către 
membrii administrației și a diriginților.  

Înregistrările în caietele de vizită. 
Rapoartele prezentate la adunările cu 
diriginţii şi pedagogii sociali  

Conform 

graficului 

stabilit  

 Şoşu Aurelia – şef secţie  
educaţie, Pedagogul 

social, comisia de cazare, 

diriginţii, echipa de 
serviciu 

12.  OS3  Monitorizarea activității educative în cămine.  Graficul de lucru și de serviciu  Pe parcursul Şoşu Aurelia – şef secţie 



anului  educaţie, diriginţii, 
pedagogul social 

 

Activităţi extraşcolare 
Educația civică, națională 

Obiective specifice:  

OS1 Educarea la tineri a sentimentelor de mândrie națională;  
OS2 Formarea spiritului liber și autonom care să le permită să formuleze independent concepții și judecăți, să fie responsabili de acțiunile lor; educarea 
spiritului civic, bazat pe conștiința responsabilității pentru viitorul societății în care urmează să trăiască;  
OS3 Educarea în spiritul demnității naționale, a dragostei pentru țară, plai natal;  
OS4Formarea convingerilor de respectare a atribuţiei statutului (imn, stemă, drapel).  
Încadrarea în obiectivele prioritare pentru anul de învățământ 2021–2022 

Nr. 

d/o  

    

 

Obiective 

specifice 

Activități preconizate Indicatori de 

performanță  
 

Termenul de 

realizare 

Responsabil 

1.  OS4 Felicitarea elevilor și profesorilor, prin intermediul rețelelor 
de socializare, cu începutul noului an de învățământ 2021-

2022. 

Scenariul activității  
 

01.09.2021 Aurelia Şoşu – şef secţie 
educaţie 

2.  OS2 Săptămâna care cuprinde data de 15 octombrie Săptămâna 
Europeană a Democraţiei Locale –  

concursuri de eseuri în cadrul orelor de diriginţie. 

Organizarea expoziţiei, 
elaborări de eseuri 

12-16.10.2021 Profesorii de educaţie civică, 
 

3.  OS1  

OS3 

Realizarea şi lansarea ciclurilor literare tematice despre viaţa 
şi activitatea cuplului Doina şi Ion Aldea-Teodorovici în 
cadrul orelor de limba şi literatura română. 

Elaborări de eseuri, 
cicluri literare 

30.10.2021 Olievschi Diana – profesoară 
de limba romană, diriginta 
grupei C-11 

4.  OS2 Organizarea medalionului muzical pe marginea creaţiei 
interpreţilor Ion şi Doina Aldea-Teodorovici. 

Mape tematice cu 

imagini, articole din 

ziare, reviste. 

30.10.2021 

 

Cateli Maria, Cernicenco 

Tatiana – profesoare de limba 

şi literatura romană. 
5.  OS1  

OS4 

Editarea unei ediţii speciale a gazetei „Trandafir” Doina şi 
Ion Aldea-Teodorovici. 

gazete de perete.  

 

Octombrie  

2021 

Consiliul elevilor, 

departamentul redacţional 
6.  OS1 OS4 27 Ianuarie Ziua mondială a comemorării victimelor 

holocaustului – ediţie specială a ziarului Trandafir. 
Editarea unei ediţii 
speciale a gazetei 

„Trandafir” 

27.01.2022 Colectivul redacţional 

7.  OS2 Marcarea Zilei comemorării victimelor Holocaustului, prin 
desfăşurarea orei educative în cadrul orelor de dirigenţie în 
grupele academice cu genericul ”Dreptul la memorie” prin 

anunțarea unui moment de reculegere în memoria victimelor 
Holocaustului. 

Elaborarea planului 

discuţiei şi a proiectului 
tematic.  

 

28.01.2022 Diriginţii  

8.  OS2 Difuzarea  în sala de lectură şi sala de meditaţie din cămin a 
filmelor artistice consacrate tragediei Holocaustului 

Elaborarea planului 

discuţiei şi a proiectului 
25 - 29. 

01.2022 

Cucu Anatol – bibliotecar. 

Nistor Victor – pedagog 



tematic.  social 

9.  OS2 Organizarea şi desfăşurarea expoziţiei de lucrări ale elevilor 
în cămin cu genericul „Sufletele strigătoare ale Holocaustul” 

Elaborarea proiectului 

orei publice.  

30.01.2022 Buinovschi Raisa– pedagog 

social. 

10.  OS1 Inaugurarea expoziţie de carte în sala de lectură, având la 
bază genericul „Izvoare de sânge” 

Publicaţii în ziarul 
colegiului „Trandafir” 

25 - 29. 

01.2022 

Cucu Anatol - bibliotecar 

11.  OS2 OS3 Organizarea şi desfăşurarea unei companii de informare 

consacrată tragediei Holocaustului prin publicarea 

reportajelor pe rețelele de socializare a Consiliului de Elevi, 
având drept scop de a pune în evidenţă factorii sociali, 
istorici şi psihologici a comportamentul uman. 

Elaborarea planului 

discuţiei şi a proiectului 
tematic.  

 

27-30. 01.2021 Consiliul elevilor, 

departamentul redacţional 

12.  OS1  

OS3 

Discuţii dirijate în domeniul schimbului de opinii pentru a 
direcţiona corect concepţiile elevilor ceea ce ţine de valoarea 
unui vot corect. Oră educativă în grupe cu tematica unică 
„Am aflat, am ales şi am câștigat”. 

Elaborarea planului 

discuţiei şi a proiectului 
tematic.  

 

1-5.02.2022 Diriginţii 

13.  OS1  

OS3 

Analiza concepţiilor elevilor referitoare la respectarea 
dreptului de a alege. Publicarea în ziarul colegiului 

„Trandafir” scrisele elevilor referitoare la viziunea proprie 
asupra importanţei alegerilor pentru soarta fiecăruia 

Publicaţii în ziarul 
colegiului „Trandafir” 

Ediţia 
februarie 2022 

Colectivul redacţional 

14.  OS1 Până azi, pe acelaşi plai...” – concurs de poezii şi creaţii 
proprii dedicate marelui poet Grigore Vieru. 

Regulamentul 

concursului, diplome de 

participare 

 

Februarie 2021 Tomuz Svetlana, Cateli 

Maria, Olievschi Diana – 

profesoare de limba romană, 
colectivul redacţional 

15.  OS1  

OS3 

15 Februarie Ziua internaţională a demonstraţiilor pentru 
pace – notă informativă. 

Elaborare pliantelor 

informative 

14.02.2022 Consiliul elevilor 

departamentul cultură şi 
voluntariat. 

16.  OS1 21 Februarie Ziua mondială a limbii materne Internaţionale – 

discuţie dirijată online, organizată în cadrul Teatrului model 

Doina, cu scopul de a promova diversitatea lingvistică şi 
multilingvismul. 

Elaborarea planului 

discuţiei şi a proiectului 
tematic.  

22.02.2022 Telepeț Vasile – conducătorul 
teatrului model Doina 

17.  OS2 Expoziţiile de carte în sala de lectură cu genericul „Acelaşi 
neam înstrăinat”. 

Elaborarea planului 

proiectului.  

1–5.03. 2022 Cucu Anatol - bibliotecar 

18.  OS2 Oră educativă cu o tematică unică dedicată zilei de 2 martie - 
comemorarea eroilor căzuţi în conflictul de pe Nistru 

Scenariile activității.  
 

1–5.03. 2022 Diriginţii  

19.  OS1  

OS4 

Publicarea în ziarul colegiului „Trandafir” rubrica  „Istoria 
conflictului Transnistrean”. 

Scenariile activității.  Martie 2022 Colectivul redacţional 

20.  OS1  

OS4 

Ore educative cu tematici unice - 

Ziua  Internaţională  pentru  eliminarea discriminării rasiale - 
21 martie, 

Elaborarea planului 

activităţii. 

Martie 2022 Diriginţii  



Ziua Mondială a apelor - 22 martie, 

Ziua Internaţională de combatere a tuberculozei - 24 martie, 

Zilei Internaţionale a Poeziei - 21 martie 

21.  OS1  

OS4 

Publicarea filmului pe rețelele de socializare dedicat Zilei 

Drapelului de Stat al Republicii Moldova - ,,Arborarea   

Drapelului  de  Stat  - eveniment  şi  sărbătoare naţională”. 

Elaborarea planului 

activităţii. 

27 aprilie 2022 Şoşu Igor – profesor de 

istorie 

22.  OS1 OS4 Expoziţie pliantă de carte în sala de lectură cu genericul „ 
Drapelul Republicii Moldova”. Expoziția de cărţi. 27 – 30 aprilie 

2022 

Cucu Anatol – bibliotecar 

23.  OS1 
Audierea cântecelor dedicate Tricolorului în timpul pauzelor 

Selectarea materialului 

audio.  

27 aprilie 2022 Olievschi Ion– inginer tehnic. 

24.  OS1 OS3 Desfăşurarea activităţii în cămin „Să învăţăm din filme” cu 
vizionarea unui film istoric. 

Elaborarea planului 

activităţii. 
27 aprilie 2022 Osipov Leonid – pedagog 

social 

25.  OS2 Organizarea orelor de clasă, în toate grupele academice, cu o 
tematică unică având la bază tematica istoriei Drapelului de 
Stat al R. Moldova.    

Elaborarea planului orei 

de dirigenție 

27 – 30 aprilie 

2022 

Diriginţii de grupe 

26.  OS1 9 mai - Ziua Victoriei şi a Comemorării Eroilor Căzuţi 
pentru Independenţa Patriei – publicarea informației online. 

Elaborarea planului 

activităţii. 
07 mai 2022 Buinovschi Raisa – diriginta 

grupei TP-21 

27.  OS3 OS4   Oră educativă cu dezbateri privind rolul integrării europene 
pentru dezvoltarea Moldovei având la bază tema 
„”Calatorind prin Europa…”. 

Elaborarea planului 

activităţii. 
 

Mai  2022 

Diriginţii 

28.  OS1 Masă rotundă online cu elevii locatari ai căminului, cu 

dezbateri privind rolul integrării europene pentru dezvoltarea 
Moldovei. 

Elaborarea planului 

activităţii. 
11 mai 2022 Buinovschi Raisa – pedagog 

social 

29.  OS1  

OS4 

Expoziţiile de carte în sala de lectură - 9 mai - Ziua Victoriei 

şi a Comemorării Eroilor Căzuţi pentru Independenţa Patriei 

şi sărbătorii zilei de 9 Mai - Ziua Europei. 

Expoziția de cărţi. Mai 2022 Cucu Anatol – bibliotecar 

 

Educația juridică 

Obiective specifice:  

OS1 Formarea spiritului liber și autonom care să le permită să formuleze independent concepții și judecăți, să fie responsabili de acțiunile lor;  
OS2 Cultivarea respectului pentru drepturile și libertățile omului, educarea spiritului democratic ca un principiu al existenței civice;  

OS3Formarea culturii juridice. 

OS4 Educarea spiritului respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii; 
Încadrarea în obiectivele prioritare pentru anul de învățământ 2021–2022 

Nr. 

d/o  

    

 

Obiective 

specifice 

Activități preconizate Indicatori de 

performanță  
 

Termenul de 

realizare 

Responsabil 

1.  OS2  

OS4 

Analiza în cadrul orei de dirigenţie  a: 
1.Regulamentului de activitate şi funcţionare a căminului. 

Mapa dirigintelui cu 

anexele respective 

01-05. 

09.2021 

Diriginţii 



2.Regulamentul de activitate a unităţii de învăţământ, 
3. Analiza normelor de securitate. 

2.  OS1 Analiza în cadrul orei de dirigenţie  a programelor referitoare la 
strategiile naţionale pentru anul de studii 2021-20212: 

Strategia naţională de dezvoltare a sectorului de tineret. 

Mapa dirigintelui cu 

strategiile naţionale 

12.09.2021 Diriginţii  

3.  OS1  

OS2 

21 Septembrie Ziua internaţională a Păcii, 28 Septembrie Ziua 
Internaţională a Dreptului de a Şti – discuţii dirijate în cadrul 
orelor de dirigenţie. 

Mape tematice cu 

imagini, articole din 

ziare, reviste.  

21-

25.09.2021 

Diriginţii  

4.  OS1  

OS2 

Analiza rolului sărbătorilor de 24 Octombrie Ziua Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, 25 Octombrie Ziua europeană a Justiţiei 
Civile, 27 Octombrie Ziua mondială a audiovizualului pentru 
societate civilă, în cadrul orelor de dirigenție 

Mape tematice cu 

imagini, articole din 

ziare, reviste.  

 

26-

28.10.2021 

Diriginţii  

5.  OS1  

OS3 

„Drepturile trebuie cunoscute” – sondaj de opinie dedicat zilei  

Internaţionale  a  Drepturilor  Omului  - 10 decembrie. 

Organizarea şi analiza 

sondajelor de opinii. 

08.12.2021 

 

Șoșu Aurelia Șef secție 
educație 

6.  OS2  

OS4 

20 Februarie Ziua mondială a Justiţiei notă informativă în 
cadrul lecţiilor de educaţie civică cu genericul: „Să elaborăm o 
cale de dezvoltare care contribuie la o justiţie socială sporită şi 
un viitor pe care ni-l dorim„.  

Elaborarea planului 

lecţiei.  
 

22-26.02. 

2022 

Profesorii de educația civică 

7.  OS2  

OS4 

Sondaj de opinii: „Tineretul Republicii Moldova şi rădăcinile 
migraţiei forţei de muncă în  străinătate”. Discuţie dirijată în 
cămin: „Peste o personalitate crivăţul nu trece”. 

Elaborarea scenariului 

activității.  
 

7 mai 2022 Nistor Victor – pedagog 

social 

8.  OS1 

 OS4 

Publicarea în ziarul „Trandafir” opiniile elevilor referitoare la 
respectarea drepturilor omului în societatea actuală. 

Publicaţii în ziarul 
colegiului „Trandafir” 

Pe parcursul 

semestrului 

Consiliul elevilor, 

departamentul redacţional 
 

Educația moral – spirituală și psihologică 

Obiective specifice:  

OS1 Educația moral-spirituală și psihologică a elevilor, formarea culturii relațiilor interpersonale, dezvoltarea abilităților de comunicare și cooperare;  
OS2 Formarea conceptelor și a noțiunilor fundamentale morale ale vieții, sensul moral al relațiilor: om-om, om-societate;  

OS3 Cultivarea valorilor general – umane ca: omenia, bunătatea, onoarea, cinstea, credința, toleranța, politețea etc.  
OS4 Cultivarea normelor de conduită, în viața de toate zilele (în familie, locuri publice, natură, colegiu, etc.). 

Nr. 

d/o  

    

 

Obiective 

specifice 

Activități preconizate Indicatori de 

performanță  
 

Termenul de 

realizare 

Responsabil 

1.  OS2  Organizarea unui dialog permanent cu elevii pentru 

identificarea problemelor cu care se confruntă.  
Cel puțin 1 oră pe 
săptămână  

Pe parcursul 

anului  

Diriginții, Consiliul  

Elevilor  

2.  OS1 

 OS4 

Evaluarea nivelului de adaptare a elevilor înmatriculați la 
exigențele colegiului. Gradul de coeziune a grupului.  

Cel puțin o evaluare în 
fiecare grupă an.I  

01 - 30  

octombrie  

Diriginţii anului întâi, Russu 

Violeta – şef secţie educaţie  

3.  OS2  Convorbiri individuale cu elevii care prezintă forme Discuții cu elevii în baza Pe parcursul Diriginții, Aurelia Şoşu – 



OS3 accentuate de manifestare agresivă.  datelor prezentate.  anului  şef secţieeducaţie 

4.  OS1  

OS4 

Aprecierea stării psiho emoționale a elevilor în perioada 
premergătoare examenelor (an. III, IV)  

Analiza rezultatelor.  Februarie  

Martie  

Aurelia Şoşu – şef secţie 

educaţie,        Şefii de secţie 

5.  OS2 Ziua Mondială pentru Prevenirea Suicidului 10 septembrie. 
Repartizarea broșurilor speciale a gazetei Trandafir 

Mapa dirigintelui cu 

anexele respective. Ediţie 
specială a gazetei 
Trandafir 

10.09.2021 Consiliul elevilor, 

departamentul redacţional 

6.  OS3 23 Septembrie Ziua Internaţională Împotriva Exploatării 
Sexuale şi Traficului Femeilor şi Copiilor – cualaj 

informativ. 

Gazeta colegiului. 23.09.2021 Consiliul elevilor, 

departamentul redacţional 

7.  OS1 

OS3 

Editarea informaţiei referitoare la data de 29 Septembrie - 
Ziua internaţională a inimii. 

Mape cu dosare, 

chestionare, teme de 

cercetare.  

 

28.09.2021 Consiliul elevilor, 

departamentul redacţional 

8.  OS1 

OS3 

05 – 09 octombrie 2020 se va desfășura Săptămâna 
Națională a Voluntariatului (SNV) 2021 “Hai în gaşca 
voluntarilor!”. 

Discuții cu elevii în baza 
datelor prezentate. 

05 – 09.10 

2021 

Consiliul elevilor 

departamentul cultură şi 
voluntariat. 

9.  OS2 „Tinere talente”- pagină specială lunară a gazetei locale 
Trandafir. 

Mapa cu creaţiile 
elevilor. 

Ediţie lunară Profesorii de limba şi 
literatura romană şi rusă. 

10.  OS1 

OS3 

18 octombrie - Zi Europeană de luptă împotriva traficului 
de fiinţe umane. Publicarea comunicatului de presă privind 
Campania naţională „Săptămâna de luptă împotriva TFU” 
prin asigurarea distribuirii materialelor informative în 
grupele academice şi  realizarea grafică a unui raft 
informativ cu includerea contactelor a celor mai 

indispensabile servicii în vederea acordării suportului atât 
informativ cât şi juridic sau social etc. 

Organizarea şi analiza 
sondajelor de opinii. 

Discuții cu elevii în baza 
datelor prezentate. 

19.10.2021 Aurelia Şoşu  - şef secţie 
educaţie, Consiliul Elevilor, 

departamentul redacţie, 

Diriginții. 

11.  OS1 

OS3 

Lansarea Campaniei de informare  ”Invizibili printre noi” 
prin  organizarea unei mese rotunde în cămin cu genericul  
„TFU văzut de noi”. 

Mape cu dosare, 

chestionare, teme de 

cercetare.  

 

19.10.2021 Osipov Leonid – pedagaog 

social 

12.  OS3 

OS4 

1. Vizionare  de film în cadrul orelor de educaţie pentru 
societate – „Mărturiile cutremurătoare ale unor victime ale 
traficului de fiinţe umane”.  
2. Dezbateri referitor la acesta, discuţii.  
3. Îndeplinirea fişelor de lucru (identificarea modurilor de 
racolare ale victimelor, identificarea caracteristicilor 

recrutorilor, victimelor, succesiunea evenimentelor în astfel 

Organizarea şi analiza 
sondajelor de opinii. 

Discuții cu elevii în baza 
datelor prezentate. 

Octombrie 

2021 

Profesorii  de educaţia 
pentru societate. 



de cazuri, etc). 

4. Elaborarea posterelor cu mesaje sugestive, care să atragă 
atenţia asupra acestui fenomen, urmată de prezentarea 

13.  OS3 

OS4 

Desfăşurarea orelor de clasă cu genericul: Capcanele 
adolescenței - Traficul de persoane, având la bază 
următoarele  obiective educaţionale:  
• identificarea situațiilor de risc și formele de 
agresivitate pentru evitarea și sancționarea lor; 
• distingerea persoanelor sincere și binevoitoare şi 
celor motivate de câștig rapid și facil; 
• conștientizarea consecințelor traficului de persoane. 

Mape cu dosare, 

chestionare, teme de 

cercetare, filme. 

19.10.2021 Diriginţii  

14.  OS3 

OS4 

Analiza rolului sărbătorilor de 24 Octombrie Ziua 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, 25 Octombrie Ziua 
europeană a Justiţiei Civile, 27 Octombrie Ziua mondială a 
audiovizualului pentru societate civilă, 29 octombrie  - 

Ziua Internetului, în cadrul orelor de dirigenție 

Mape tematice cu 

imagini, articole din 

ziare, reviste  

26-30.10.2021 Diriginţii  

15.  OS3 

OS4 

A treia duminica Noiembrie Ziua mondială a comemorării 
victimelor accidentelor rutiere – repartizarea informaţiei 
referitoare la datele statistice ce ţin de numărul de victime 
accidentate pe întreg glob pământesc şi regiuni aparte. 

Mape cu dosare, 

chestionare, teme de 

cercetare.  

 

17 noiembrie 

2021 

Consiliul de elevi 

16.  OS3 Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dezabilități, 3 
decembrie (Instituită de ONU în 1992, prin Rezoluţia 47/3, 
pentru conştientizarea şi îmbunătăţirea situaţiei persoanelor 
cu handicap, pentru a le oferi acestora şanse egale şi 
posibilităţi de integrare în societate. Oră educativă cu 
tematica unică – şedinţă cu diriginţii. 

Publicaţii în ziarul 
colegiului „Trandafir”. 
Elaborarea planului 

activităţii.  

Decembrie 

2021 

Aurelia Şoşu – şef secţie 
educaţie, Diriginţii  

17.  OS2 Discuţii dirijate în cadrul orelor de dirigenție cu tematici 

unice având la bază sărbătorirea zilelor de -18 Decembrie 

Ziua Internaţională a emigranţilor, 20 Decembrie Ziua 
Internaţională a solidarităţii umane 

Elaborarea scenariului 

activității.  
 

14-18.12.2021 Diriginții  

18.  OS2 

OS4 

30 Ianuarie Ziua Internaţională pentru non-violenţă în 
şcoala. Organizarea campaniilor de informare,  a elevilor 
despre semnificaţia acestei zile în cadrul orelor de 

dirigenţie  cu tematici unice. 

Mape tematice cu 

imagini, articole din 

ziare, reviste 

29.01.2022 Diriginţii  

19.  OS3 

OS4 

22 Februarie Ziua Internaţională de susţinere a victimelor 
crimelor - calaj informativ având la bază date statistice 
globale. 

Mape tematice cu 

imagini, articole din 

ziare, reviste 

22.02.2022 Colectivul redacţional 



20.  OS2 Ziua Internațională a Fericirii - organizarea târgului 
clipelor fericite având ca scop organizarea actelor de 

caritate pentru persoanele social vulnerabile. 

Elaborarea scenariului 

activității.  
 

19.03.2022 Administraţia colegiului 

21.  OS3 

OS4 

Activitate tematică dedicată sărbătorilor pascale. Elaborarea scenariului 

activității.  
29.04.2022 Babii Valentina – diriginta 

grupei TPCM - 31 

 

Educația estetică 

Obiective specifice:  

OS1 Formarea și dezvoltarea idealurilor și nevoilor estetice;  
OS2 Asimilarea cunoștințelor artistice;  
OS3 Dezvoltarea personalității tinerilor, a capacităților și aptitudinilor spirituale la nivelul potențialului lor maxim;  
OS4 Educarea normelor de comportare în societate;  
OS5 Formarea capacităților de receptare a valorilor estetice;  
OS6 Educarea în spiritul respectării tradițiilor, datinilor, obiceiurilor propriului popor și ale etniilor conlocuitoare. 

Nr. 

d/o  

    

 

Obiective 

specifice 

Activități preconizate Indicatori de 

performanță  
 

Termenul de 

realizare 

Responsabil 

1.  OS2 Recital de poezie și cântece online dedicat zilei de 05 

Octombrie Ziua mondială a profesorilor 
Scenariul activităţii 04.10.2021 Consiliul Elevilor 

2.  OS1 

OS3 

OS6 

Lunarul Bibliotecilor Şcolare (Se organizează la iniţiativa 
Asociaţiei Internaţionale a Bibliotecilor Şcolare (IASL). 
Include activităţi desfăşurate pe parcursul unei zile, 
săptămâni sau întregii luni, dedicate bibliotecilor şcolare şi 
rolului lor în instruirea şi educaţia copiilor), lansări de cărţi 
şi expoziţii. 

Fotografii, planul 

activităţii 
Pe parcursul 

lunii octombrie 

Cucu Anatol  - bibliotecară 

3.  OS2 

OS3 

Balul bobocilor – lansarea prezentărilor grupelor anului 

întâi. 
Scenariul activităţii 30.10.2021 Diriginţii anului întâi 

4.  OS1 

OS3 

OS6 

Organizarea şi desfăşurarea activităților dedicate Zilei 

Internaţionale a studentului 17 noiembrie. 
Scenariul activităţii 17 noiembrie 

2021           

Trestianu Natalia – diriginta 

grupei C-21 

5.  OS2 

OS3 

Activitate tematică  organizată cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă, Revelion 2021 

Scenariul activităţii 24.12. 2021 Carabulea Tatiana  – 

dirigintele grupei TR-21 

6.  OS1 

OS5 

OS6 

Activitate tematică  dedicată zilei de 24 februarie -  Ziua 

dragostei şi a bunăvoinţei – Dragobete. 

Planul activităţilor 
preconizate, scenarii, 

invitaţii, expoziţii 

24.02.2022 Bacriv Irina – diriginta 

grupei TPCM-21  

7.  OS1 

OS3 

Activitate tematică  dedicată  Zilei Internaţionale a Femeii – 

8 Martie. 

Scenariul activităţii, 
diplome de participare 

6  martie 2022 Catelli Maria – diriginta 

grupei TP-21 

8.  OS1 

OS3 

Activitate tematică  prezentată de teatrul model Doina, 

dedicată  Zilei Internaţionale a Teatrului pentru Copii şi 
Elaborarea scenariului 

activității.  
25.03.2022 Telepeţ Vasile – 

conducătorul cercului 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Fericirii


OS6 Tineret - 20 martie şi Zilei Mondiale a Teatrului – 

sărbătoreşte anual ca semn de apreciere a uneia dintre cele 
mai vechi arte, arta scenică - 27 martie 

 dramatic  

 

Educația profesională 

Obiective specifice:  

OS1 Pregătirea tinerilor specialiști care să poată contribui la dezvoltarea economiei de piață, să facă față provocărilor societății  
în perpetuă schimbare și globalizare;  
OS2 Însușirea experienței de activitate a omenirii, dezvoltării capacităților individuale de activitate în sferele materiale, intelectuale, spirituale;  

OS3 Dezvoltarea capacităților de autodeterminare conștientă și de autoapreciere obiectivă de pregătire profesională;  
OS4 Auto conștientizarea valorii propriei personalități ca viitor specialist;  
OS5 Însușirea unui sistem de cunoștințe științifice în domeniul profesionist și căile de soluționare;  
OS6 Utilizarea cunoștințelor din domeniul studiat la rezolvarea unor probleme cotidiene practice. 

Nr. 

d/o  

    

 

Obiective 

specifice 

Activități preconizate Indicatori de 

performanță  
 

Termenul 

de 

realizare 

Responsabil 

1.  OS6 

 

Editarea şi repartizarea gazetei Trandafir având la bază 
tematica - 09 Octombrie Ziua mondială a poştei 

Pliante  şi broşuri informative. 09.10.2021 Consiliul elevilor, 

departamentul 

redacţional 
2.  OS3 

OS4 

16 octombrie – Ziua Internaţională a alimentaţiei 
Ziua Internațională a Pâinii (La inițiativa Asociației pentru 
Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO – Food 

and Agriculture Organization of the United Nations), 16 

octombrie, a fost declarată Ziua Mondială a Pâinii – oră de 
clasă publică. 

Proiectul orei de clasă 
demonstrative 

16.10.2021 Moscaliuc Elena – 

diriginta grupei E-11. 

3.  OS3 

OS4 

Sondaj de opinii: „Tineretul Republicii Moldova şi 
rădăcinile migraţiei forţei de muncă în  străinătate”.  

Elaborarea şi analiza sondajelor  Mai 2022 Buinovschi Raisa – 

pedagog social 

4.  OS2  

OS5  

Organizarea excursiilor la întreprinderi, expoziții, mediu de 

afaceri.  

Ratingul diriginților.  
Câte 1 excursie lunar.  

Pe parcursul 

anului  

Profesorii de 

specialitate  

5.  OS3  

OS6  

Organizarea și participarea elevilor în diferite cercuri pe 
obiecte.  

Registrele de evidență.  Pe parcursul 

anului  

Șefii catedrelor, 
Conducătorii 
cercurilor  

6.  OS6  

OS1  

Întâlnirea cu absolvenții Colegiului.  Elaborarea programei activității.    Diriginţii grupelor 
absolvente  

7.  OS4  

OS6  

Organizarea concursurilor pe obiecte, participarea la 

olimpiadele zonale, republicane  

Elaborarea subiectelor.  

Diplome de participare.  

Conform 

graficelor 

catedrelor  

Șefii catedrelor  

8.  OS6 Consiliere psihologică, profesională şi educaţională în cadrul Planurile lecțiilor, materiale Conform Diriginții de grupe 



 orelor de dezvoltare profesională:   
1. Consiliere în carieră;  

2. Tehnici de căutare a unui loc de muncă-însușirea unor 
elemente de marketing personal;  

3. Consiliere psihologică individuală;  

4. Consiliere psihologică de grup, workshop-uri, training-uri;  

5. Consiliere on line;  

6. Consiliere educațională.  

metodologice, teste de 

personalitate, teste de aptitudini, 

teste de cunoștințe, chestionare de 
interese, tehnici proiective  

oralului 

9.  OS3 

OS4 

Implicare activă în organizarea și derularea Forumului 

Carierei 2021- a doua ediție;  

Elaborarea programei activității. Martie – 

aprilie 2022 

Șefii de catedre a 
disciplinelor de 

specialitate 

10.  OS3 

OS4 

Proiectul ”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.  

Traseul excursiilor, materiale 

promoționale 

Martie – 

mai 2022 

Aurelia Șoșu - șef 
secție educație 

11.  OS2  

OS5  

Proiectul „Ziua Uşilor Deschise”- ediția a II-a, însoțită de un 

șir de activități conform planificării.  
Redactarea invitaţiei publicitare de orientare profesională şi 
postarea acesteia  pe reţelele de socializare. 
 

 Formularul de înscriere al 
persoanelor care vor participa;  

 Registrul de evidență al grupului 
țintă;  
Listele de prezență; 
Planul activităților  
 

Aprilie  

2022 

Aurelia Șoșu - șef 
secție educație 

12.  OS3  

OS6  

Monitorizarea inserţiei socio–profesionale a absolvenților 
Colegiului Agroindustrial din Rîşcani 

Reconstruirea sistematica a 

paginii WEB pentru a cuprinde 

informații actualizate, destinate 
elevilor, abiturienţiolor şi 
absolvenţilor,. 

Sistematic  Administrația 
instituției, Șarban Inga 
– inginer tehnic 

13.  OS6  

OS1  

Informarea și promovarea ofertelor și oportunităților de 
angajare primite de la parteneri din mediul de afaceri, 

instituțiile colaboratoare, dar şi mediu de afaceri care au ca 

activitate specifică legătura cu mediul socio-economic şi 
cultural în rândurile elevilor şi absolvenţilor.  

Acorduri de colaborare Sistematic  Administrația 
instituției 

14.  OS4  

OS6  

Menţinerea şi consolidarea relaţiei directe cu asociațiile de 
tineret, cosiliul elevilor și identificarea de noi proiecte 
comune: în cadrul derulării campaniilor de promovare ale 
instituţiei. 

Elaborarea proiectelor, acorduri 

de colaborare 

Pe parcursul 

anului 

Aurelia Șoșu - șef 
secție educație 



15.  OS6 

 

Producţia de materiale publicitare/  

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 unui ghid de carieră 
pentru elevi;  

Redactarea și actualizarea broşurii 
ADMITEREA 2022; 

 CATALOG FOCAR-2022; 

 Ghidul Candidatului. 

Noiembrie 

– decembrie 

2021 

Aurelia Șoșu - șef 
secție educație, 
Olievschi Ion – 

inginer tehnic, 

Consiliul Elevilor 

16.  OS3 

OS4 

Participarea la cel puţin 3 evenimente de carieră organizate 
de alte instituţii/ Aderarea la asociații naționale și 
internaționale din domeniul de ghidare în carieră.  

Elaborarea proiectelor, acorduri 

de colaborare 

Pe parcursul 

anului  

Diriginții, Profesorii 
de specialitate  

17.  OS3 

OS4 

Organizarea unui /unor evenimente caritabile cu implicarea 

elevilor și a mediului de afaceri  
Acorduri de colaborare, activități 
de voluntariat 

Pe parcursul 

anului  

Diriginții, profesorii, 
administrația  

18.  OS2  

OS5  

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;  

Teste de personalitate, teste de 

aptitudini, teste de cunoștințe, 
chestionare de interese, tehnici 

proiective 

Ianuarie - 

martie 2022 

Aurelia Șoșu - șef 
secție educație 

19.  OS3  

OS6  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 
comunitate prin intermediul vizetelor  în teritoriu (fizic sau 

online). 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 2021”,  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)  

Ianuarie - 

martie 2022 

Aurelia Șoșu - șef 
secție educație, 

diriginţii  



7. Zilele Porților Deschise, Bursa 
Ofertelor Școlare  
8. Cum ne susținem copilul în 
decizia școlar-profesională 
(lectorat cu părinţii)  

20.  OS6  

OS1  

Organizarea de workshop-uri/training-uri de consiliere de 

grup, destinate creșterii capacității de adaptare a elevilor (în 
special a celor din anul I) la exigențele mediului academic 
prin abordarea unor teme de creștere a eficienței în învățare, 
a motivației și performanței studenților, consolidarea 
nivelului de autocunoaștere și de maturitate emoțională și 
relațională ale tinerilor; 

Formularele de evaluare a 

training-urilor ( pentru sesiunile 

desfășurate la nivel de grup);   

Octombrie  

- decembrie 

2021 

Diriginții de grupe 

21.  OS4  

OS6  

Ședințele 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; 

Pe parcursul 

anului  

Diriginții, Profesorii 
de specialitate 

 

Educația familială, cultura sexelor 

Obiective specifice:  

OS1 Înțelegerea necesității de protejare și menajare a membrilor vulnerabili ai familiei, de atitudine respectuoasă față de părinți, rude, frați, surori;  
OS2 Formarea deprinderilor și nevoilor de a respecta normele de conviețuire în familie, precum și dreptul fiecăruia la autonomie;  

OS3 Fortificarea responsabilității pentru unitatea familiei, pentru bunăstarea ei, cât și pentru educarea copiilor;  
OS4 Formarea unor concepții sănătoase despre menirea bărbatului și femeii, despre demnitate masculină și feminină, despre sensul etic al adolescenței, 
maturității, bătrâneții, despre frumusețea reală și aparentă a omului. 

Nr. 

d/o  

    

 

Obiective 

specifice 

Activități preconizate Indicatori de 

performanță 
 

Termenul de 

realizare 

Responsabil 

1.  OS1 

OS4 

20 Noiembrie Ziua Internațională a Drepturilor Copilului – 

efectuarea sondajului de opinii cu tematica “Ce drepturi ai”. 
Panou informativ, pliante 

şi broşuri informative. 
20.11.2021 Aurelia Şoşu – şef secţie 

educaţie. 
2.  OS2 

OS4 

Expoziţie de carte în bibliotecă cu genericul „Dreptul la 
libertate” 

Planul activităţii 20.11.2021 Cucu Anatol – bibliotecar  

3.  OS1 

OS4 

25 Noiembrie Ziua mondială pentru eliminarea violenţei 
asupra femeii – prezentarea datelor statistice despre numărul 
victimelor printre rândurile femeilor. 

Elaborarea şi analiza 
sondajelor, portofoliul 

activităţii 

25.11.2021 Bacriv Irina  – dirigintele 

grupei TPCM -21 

4.  OS1 

OS2 

Lecţie online desfășurată în cadrul orelor de dirigenție  
organizată de către lucrătorii comisariatului de poliţie şi 
Procuratura or. Rîşcani cu tema „Anihilarea  violenţei 
domestice şi în bază de gen, precum şi a traficului de fiinţe 

Planul activităţii, 
portofoliul.  

Noiembrie 

2021 

Aurelia Şoşu – şef secţie 
educaţie, diriginții 



umane, în particular cu femei şi fete”. 
5.  OS1 

OS2 

 

Elaborarea, multiplicarea şi distribuirea materialelor cu 
caracter informaţional în prevenirea HIV şi ITS pentru elevi. 

Elaborarea subiectelor.  

 

20 noiembrie -

01 decembrie 

2021 

Catelli Maria – diriginta 

grupei TP-21 

6.  OS2 

OS3 

10 Decembrie Ziua mondială Drepturilor Omului - 

organizarea campaniilor de informare şi conştientizare 

privind drepturile egale ale femeilor şi bărbaţilor. 

Elaborarea programului 

activității.  
10.12.2021 Carabulea Tatiana – 

diriginta grupei TR-11  

7.  OS1 

OS2 

Eliminarea barierelor structurale de diferenţe de gen  prin 
participarea echilibrată şi egală a fetelor şi băieţilor la 
campionatului pe colegiu la volei, baschet, tenis de masă 
organizat cu scopul de a promova imaginea pozitivă pentru 
sport printre rândurile tinerilor. 

Planul tematic al orei de 

dirigenţie 

Ianuarie – 

februarie 2022 

Beşleaga Octavian, Cărăruş 
Vasile – profesori de 

educaţia fizică. 

8.  OS1 

OS2 

 

Organizarea campaniilor de informare şi conştientizare 
privind drepturile egale ale femeilor şi bărbaţilor în cadrul 
orelor de clasă cu tematici unice. 

Planul activităţii Februarie  

2022 

Diriginţii  

9.  OS1  

OS2  

Informarea părinților referitor la încălcările de disciplină, 
succese sau insuccese 

Scrisori informative.  

Sunete de telefoane.  

După 
necesitate  

Directorul adjunct, 

Diriginții, Șefii de secție  
10.  OS2  

OS3  

Vizitarea elevilor în cămine și la domiciliu  Înregistrările în caietul de 
vizită. Ratingul 
diriginților.  

De două ori  
pe lună  

Diriginții  

 

Cultura modului sănătos de viață 

Obiective specifice:  

OS1 Dezvoltarea capacităților de a percepe și a înțelege interconexiunea reciprocă a triadelor: Viață – sănătate – mediu; viață – sănătate – securitate; 

viață – sănătate – univers;  

OS2 Asigurarea unei pregătiri fizice; formarea simțului necesității de practicare a culturii fizice și sportului pe parcursul întregii vieți;  
OS3 Educarea atitudinii conștiente față de propria sănătate fizică și psihică;  
OS4 Educarea aplicării inteligente a regulilor de igienă fizică și acțiunea corectă privind problemele de sănătate. 

Nr. 

d/o  

    

 

Obiective 

specifice 

Activități preconizate Indicatori de 

performanță 
 

Termenul de 

realizare 

Responsabil 

1.  OS1 

OS2 

Analiza în cadrul orei de dirigenţie: 

1. A instrucțiunilor privind normelor de securitate și 
protecție a elevilor; 

2. Reglementărilor privind organizarea procesului 
educațional în învățământul profesional tehnic 2020-

2021. 

Procese verbale, 

norme de securitate. 

01-04. 

09.2021 

Diriginţii 



2.  OS1 

OS3 

OS4 

 

Respectarea de către diriginți a prevederilor punctului 

12 din Reglementul privind organizarea procesului 

educațional în învățământul profesional tehnic, anul de 
studii 2020-2021:  

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 de 
violența din instituție, conform procedurii în vigoare. 

 

Registru de evidență a 
sănătății, registru de 

convorbiri individuale 

cu elevii și părinții, 
declarație pe propria 
răspundere 

Sistematic pe 

parcursul 

anului 

Diriginții, Aurelia Șoșu șef 
secție educație 

3.   Respectarea de către profesori a prevederilor punctului 

12 din Reglementul privind organizarea procesului 

educațional în învățământul profesional tehnic, anul de 
studii 2021-2022:  

1) asigura respectarea distanței fizice în timpul orelor, dar și în 
timpul pauzelor;  

2) purta masca de protecție și nu mă voi deplasa printre băncile 
elevilor; 

3) transmite materiale didactice numai cu mănuși de protecție; 
4) asigura igienizarea și dezinfectarea spațiilor de instruire, 

conform recomandărilor de sănătate publică; 
5) supraveghea contextul de respectare a deplasării elevilor în 

timpul pauzelor;  

6) recomanda, la necesitate, elevilor și 
părinților/reprezentanților legali ai acestora servicii de 
consiliere psihologică, precum și servicii de asistență 
socială;  

7) monitoriza zilnic starea proprie de sănătate și în caz de 
simptomele privind COVID-19 voi informa administrația. 

Registru de evidență a 
sănătății, registru de 
convorbiri individuale 

cu elevii și părinții, 
declarație pe propria 
răspundere 

Sistematic pe 

parcursul 

anului 

Profesorii, Aurelia Șoșu șef 
secție educație 



4.  OS1 

OS3 

OS4 

Respectarea de către elevi a prevederilor punctului 14 

din Reglementul privind organizarea procesului educațional 
în învățământul profesional tehnic, anul de studii 2021-

2022:  

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 1,5 m în timpul orelor, 
dar 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.  

Declarație pe propria 
răspundere 

Sistematic pe 

parcursul 

anului 

Profesorii, Aurelia Șoșu șef 
secție educație 

5.  OS1 

OS3 

OS4 

 

Desfășurarea cursului Formarea modelului de comportament al 

elevilor in 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, 

norme de securitate. 

01-04. 

09.2021 

Diriginţii, elevii 

formatori din cadrul 

programului de formare a 

elevilor și personalului din 
IÎPT în contextual situației 
epidemiologice de COVID-

19 Gherasim Irina și 
Alexeev Tatiana  

6.  OS1 

OS3 

OS4 

 

Desfășurarea programului de instruire a profesorilor conform 

cursului: Formarea abilităților specifice la cadrele didactice de 

realizare a procesului educațional în condiții de pandemie cu 

virusul SARS-CoV-2 cu următoarele subiecte: 

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

Modelul sigur de comportament a cadrelor didactice în 
condiții de pandemie cu virusul SARS-CoV-2 

Măsuri antiepidemice specifice pandemiei SARS-CoV-2 

Procese verbale, 

norme de securitate. 

28.08 – 09.09. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatorii din cadrul 

programului de formare a 

elevilor, profesorilor și 
personalului din IÎPT în 
contextual situației 
epidemiologice de COVID-

19 Șoșu Aurelia și Babii 
Natalia 

 



Managementul conflictului în condiții de pandemie SARS-

CoV-2 

Valorificarea potențialului propriu și autoorganizarea 

Evaluarea cursului. 
 

7.  OS1 

OS3 

OS4 

 

Desfășurarea programului de instruire a profesorilor conform 

cursului: Formarea abilităților specifice de realizare a 

procesului de lucru în condiții de pandemie cu virusul SARS-

CoV-2 a personalului. 

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

Modelul sigur de comportament a personalului în condiții de 

pandemie cu virusul SARS-CoV-2 

Măsuri antiepidemice specifice pandemiei SARS-CoV-2 

Managementul conflictului în condiții de pandemie SARS-

CoV-2 

Valorificarea potențialului propriu și autoorganizarea 

Evaluarea cursului. 
 

Procese verbale, 

norme de securitate. 

28.08 – 09.09. 

2021 

 

Formatorii din cadrul 

programului de formare a 

elevilor, profesorilor și 
personalului din IÎPT în 
contextual situației 
epidemiologice de COVID-

19 Gamureac Ludmila, Șoșu 
Aurelia și Babii Natalia 

 

8.  OS1 

OS3 

OS4 

Identificarea factorilor de risc şi prevenirea influenţei lor asupra 
stării de sănătate. Regulile de igienă şi comportament în cămin 
- discuţie dirijată în cadrul adunării generale pe cămin. 

Panou informativ, 

pliante şi broşuri 
informative. 

28.08 – 09.09. 

2021 

 

Diriginții, Aurelia Șoșu șef 
secție educație 

9.  OS1 

OS3 

OS4 

Analiza ghidului - CUM POȚI SUSȚINE COPILUL TĂU ÎN 
CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19?  în cadrul ședințelor 
online cu părinții. 
Semnarea declarațiilor, pentru părinți, pe propria răspundere 
privind controlul infecției COVID-19. 

Ghidul părintelui, 
declarații semnate 

10.09.2021 Diriginții, Aurelia Șoșu șef 
secție educație 

10.  OS1 

OS3 

OS4 

Analiza ghidului 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 

10.09.2021 Diriginții, Aurelia Șoșu șef 
secție educație 

11.  OS1 

OS2 

15 octombrie Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini – lecţie 
publică pentru elevii anului întâi susţinută de către lucrătorul 
medical. 

 

 

Planul activităţii, 
pliante şi broşuri 
informative. 

15.10.2021 Gamureac Ludmila – 

lucrător medical, Aurelia 

Șoșu – profesoară de decizii 
pentru un mod sănătos de 
viaţă, diriginții. 

12.  OS1 

OS3 

OS4 

Amenajarea instituției și a blocurilor adiacente conform 

Reglementărilor privind organizarea procesului educațional în 
învățământul profesional tehnic 2021-2022, restricțiilor stabilite 

Reglementările 

privind organizarea 

procesului educațional 

28.08.-

01.09.2021 

Administrația instituției 



de COVID-19 și a modelului de studii ales. în învățământul 
profesional tehnic 

2020-2021. 

13.  OS3 15 Octombrie Ziua mondială a mersului pe jos – organizarea 

mersului sportiv, în cadrul orelor de educația fizică, prin parcul 

din preajma instituției. 

Portofoliul activităţii 15.10.2021 Profesorii de educaţia fizică 

14.  OS1 

OS3 

Analiza rolului mass-media în profilaxia dependenţei de 
droguri, prevenirea şi reprimarea criminalităţii în cadrul ediţiei 
special a gazetei Trandafir din cadrul colegiului. 

Ediţie specială a 
gazetei Trandafir 

Ediţia 
noiembrie 

2021 

Consiliul elevilor, 

departamentul redacţional 

15.  OS1 

OS3 

14 noiembrie - Ziua Mondială de profilaxie a diabetului - 

organizarea orelor de clasă cu tematici unice cu scopul de a 
menţiona importanţa sănătăţii pentru dezvoltarea socială. 

Elaborarea 

programului 

activității.  

09-13 

noiembrie 

2021 

Diriginţii  

16.  OS3 Notă informativă repartizată prin grupele colegiului având la 
bază marcarea Zilei Internaţionale de renunţare la fumat. 
Organizarea orelor de clasă cu tematici unice în acest context 

Elaborarea 

subiectelor, date 

statistice locale şi 
mondiale.  

09-13 

noiembrie 

2021 

 Șoșu Aurelia  – profesoară 
de decizii pentru un mod 

sănătos de viaţă, diriginţii  

17.  OS1 

OS3 

Elaborarea si implementarea unui cadru strategic de 

comunicare pentru schimbare comportamentala în HIV/SIDA şi 
ITS, prin intermediul revistei colegiale “Trandafir” 

 Ediţie specială a 
gazetei Trandafir 

01 decembrie 

2021 

Consiliul elevilor, 

departamentul redacţional 

18.  OS1 

OS3 

OS4 

Implicarea şi mobilizarea comunităţilor (autorităţi publice 
locale inclusiv serviciul de sănătate, asistenţă socială, educaţie), 
comunităţi religioase, pentru consolidarea prevenirii infecţiei 
HIV si ITS în cadrul orelor educative. 

Elaborarea 

subiectelor, date 

statistice locale şi 
mondiale.  

01-04 

decembrie 

2021 

Aurelia Şoşu – şef secţie 
educaţie, diriginţii, centrul 
medicilor de familie  

19.  OS1 Oră educativă cu tematica unică: „Care este preţul unei vieţi”  
cu scopul de a preîntâmpina consumul de droguri. 

Planul activităţii Decembrie 

2020 

Diriginţii  

20.  OS4 Organizarea şi desfăşurarea unei companii publicitare în 
colegiu prin intermediul ziarului „Trandafir” cu privire la 
riscurile utilizării internetului având la bază genericul: „Plasa 
internetului”. 

Ediţie specială a 
gazetei Trandafir 

08-12.02.2022 Colectivul redacțional 

21.  OS3 

 

Informarea publicului larg şi îndeosebi a tinerilor despre 
riscurile potenţiale asociate consumului tuturor tipurilor de 
droguri în cadrul discuţiilor cu medicii de la Centrul Medicilor 
de Familie. Informarea elevilor despre serviciile de prevenire 

primară, tratament şi      reabilitare, reducerea daunelor şi 
acordarea ajutorului necesar şi în timp util. 

Panou informativ, 

pliante şi broşuri 
informative. 

Decembrie 

2021 

Aurelia Şoşu – șef secție 

educaţie, Lucrătorul medical 

22.  OS1 Oră educativă publică cu genericul Ziua Europeană a Siguranţei 
pe Internet, a doua zi de marţi a lunii februarie (Iniţiată în 2004 
de Comisia Europeană şi are ca scop promovarea siguranţei pe 

Panou informativ, 

pliante şi broşuri 
informative. 

13.02.2022 Lupu Nicoleta – dirigintele 

grupei C-21. 



din Internet pentru toţi utilizatorii, în special pentru copii şi 
tineret) 

23.  OS3 

OS4 

Expoziţie pliantă de carte în bibliotecă cu genericul „Internetul 
drumul spre viitor sau pericolul societăţii”. 

Cărţi, pliante şi 
broşuri informative. 

08-12.02.2022 Cucu Anatol - bibliotecar 

24.  OS3 Organizarea şi desfăşurarea unor discuţii individuale cu elevii 

locatari ai căminului cu tema: „Pericolele care-i pândesc pe 
copii pe Internet”. 

Panou informativ, 

pliante şi broşuri 
informative. 

11.02.2022 Osipov Leonid – pedagog 

social 

25.  OS3 „Sănătatea e în mâinile noastre” – întâlnire online în grupele 
academice cu medicii specialişti în domeniu. 

Panou informativ, 

pliante şi broşuri 
informative. 

Februarie 2022 Lucrătorul medical 

26.  OS3 

OS4 

Marcarea Zilei Mondiale a Sănătăţii (Se sărbătoreşte din 1950, 
la iniţiativa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru 
promovarea cunoştinţelor despre sănătate şi atragerea atenţiei 
asupra unor probleme globale în domeniul sănătăţii), notă 
informativă. 

Cărţi, pliante şi 
broşuri informative. 

06 aprilie 2022 Gamureac Ludmila – 

lucrător medical 

27.  OS2  Participarea la competiţiile sportive organizate la nivel zonal şi 
republican. 

Diplome de 

participare, trofee.  

Pe parcursul 

anului de 

studiu  

Cărăruş Vasile, Beşleaga 
octavian  

28.  OS3 

OS4 

Notă informativă în grupele academice având la bază marcarea 
Zilei Mondiale fără tutun. 

Cărţi, pliante şi 
broşuri informative. 

31 mai 2022 Diriginţii  

 

Educația ecologică 

Obiective specifice:  

OS1 Formarea culturii ecologice;  

OS2 Educarea simțului responsabilității față de mediul ambiant, formarea conștiinței ecologice;  
OS3 Însușirea unui bagaj de cunoștințe necesar înțelegerii problematicii ecologice, a raportului om-mediu;  

OS4 Conștientizarea necesității echilibrului relațiilor „om-progres tehnologic – natură”;  
OS5 Educarea valorilor orientate spre ameliorarea stării mediului. 

Nr. 

d/o 

    

 

Obiective 

specifice 

Activități preconizate Indicatori de 

performanță 
 

Termenul de 

realizare 

Responsabil 

1.  OS1 

OS3 

OS4 

publicarea datelor informaţionale prin grupele academice având la 
bază tematica - 16 Septembrie Ziua internaţională a păstrării stratului 
de ozon. 

Panou informativ, 

pliante şi broşuri 
informative. 

16 septembrie 2021 Consiliul elevilor, 

departamentul 

ecologie. 

2.  OS1 

OS2 

OS5 

23 septembrie: Ziua Mondială a Curăţeniei – organizarea curăţeniei 
generale în parcul din preajma colegiului. 

Panou informativ, 

pliante şi broşuri 
informative. 

23 septembrie 

2021 

Administraţia 
colegiului. 

3.  OS1 

OS3 

A doua miercuri din octombrie - Ziua mondială a luptei împotriva 
dezastrelor naturale – cualaj informativ public. 

Planul activităţii 14.10.2021 Consiliul elevilor, 

departamentul 

http://www.ziare.com/life-style/copii/pericolele-care-i-pandesc-pe-copii-pe-internet-1254450
http://www.ziare.com/life-style/copii/pericolele-care-i-pandesc-pe-copii-pe-internet-1254450


ecologie. 

4.  OS1 

OS2 

OS5 

Ziua Naţională „Un Arbore pentru Ultima Dăinuirea Noastră” 
(Instituită prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova din nr. 27 
din 13.02.1995. Începând cu anul 2011, octombrie se marchează în 
ultima sâmbătă a lunii octombrie. Decretul Preşedintelui RM nr. 644 
din 24.11.2010) – organizarea curăţeniei generale pe teritoriu, 
plantarea arborilor în preajma parcului colegiului. 

Planul activităţii, 
imagini, materiale 

de lucru 

31.10 2021 Administraţia 
colegiului, 

Consiliul elevilor, 

departamentul 

ecologie. 

5.  OS1 

OS2 

Organizarea Zilei Naţionale “Un arbore pentru dăinuirea noastră” - 

aprilie, prima sâmbătă a lunii 
Planul activităţii 

03 aprilie 2022 
Administraţia 
colegiului 

6.  OS1 

OS3 

“Cum să salvăm Pământul?” – oră educativă cu o tematică unică 
dedicată Zilei Mondiale a Pământului - 22 aprilie 

Planul orei de 

dirigenţie   
Aprilie 2022 Diriginţii  

7.  OS1 

OS2 

OS5 

Îngrijirea şi amenajarea monumentelor din preajma colegiului cu 
ocazia sărbătoririi Zilei Internaţională a Culturii (Se sărbătoreşte din 
1998 la propunerea Ligii Internaţionale pentru Protecţia Culturii. 
Marchează semnarea pe 15 aprilie 1935 a Tratatului Internaţional 
privind protejarea instituţiilor de cultură şi ştiinţă şi a monumentelor 

istorice, cunoscut ca Pactul Păcii sau Pactul Roerich) – 15 aprilie şi 
Zilei Internaţionale a Monumentelor şi Locurilor Istorice (Instituită 
de UNESCO în 1983 pentru a conştientiza diversitatea patrimoniului 
istoric mondial şi, în acelaşi timp, vulnerabilitatea acestuia şi 
necesitatea eforturilor pentru protecţia şi conservarea lui) -18 aprilie 

Elaborarea 

programului 

activității.  

13-17 aprilie 2022 Aurelia Şoşu – şef 
secţie educaţie 

8.  OS1 

OS2 

OS4 

Organizarea curăţeniei generale din prejma parcului colegiului având 
ca scop unirea tuturor oamenilor în vederea protejării mediului 
înconjurător şi menţionarea Zilei Internaţionale a Planetei Pământ 

Elaborarea 

programului 

activității. 
22 aprilie 2022 

Administraţia 
colegiului 

 

Lucru cu părinţii 
Obiective specifice:  

OS1aprecierea corectă a menirii părintelui în viaţa copilului; 
OS2conştientizarea poziţiei părintelui raportată la cea a copilului; 
OS3conştientizarea însemnătății de către elevi a corectitudinii relaţiilor părinte – copil; 

OS4formarea relaţiilor de colaborare profesor – copil - părinte; 
Nr. 

d/o  

    

 

Obiective 

specifice 

Activități preconizate Indicatori de 

performanță  
 

Termenul de 

realizare 

Responsabil 

1.  OS1 

OS2 

Încheierea acordurilor informative a părinților: 
- pentru utilizarea imaginii copilului; 

- pentru înțelegerea și respectarea Politicii de Protecție a 
Copilului. 

Acorduri încheiate cu 
părinții 

Septembrie 2021 Diriginţii 

2.  OS1 Discuţie dirijată în cadrul adunării de părinţi cu tema Procese verbale ale Noiembrie 2021 Diriginţii 



OS2 „Rolurile cheie ale părinţilor în educaţie”. adunărilor cu părinţii, 
proiectul discuţiilor. 

3.  OS1 

OS2 

Organizarea adunărilor de părinţi pe parcursul anului de 
studii, cu tematici diverse de discuţie. 

Procese verbale ale 

adunărilor cu părinţii,  
Pe parcursul anului de 

studii 

Şefii de secţie, 
diriginţii 

4.  OS2 Familiarizarea părinţilor cu rezultatele reuşitei elevilor. Scrisori recomandate. Lunar Diriginţii 
5.  OS1 

OS2 

Lucrul individual cu părinţii elevilor problematici în 
procesul de studiu. 

Scrisori recomandate, 

registru convorbirilor 

individuale cu părinţii 

Permanent Colectivul didactic 

6.  OS2 

OS3 

Familiarizarea părinţilor cu comportamentul elevilor locatari 
ai căminului 

Scrisori recomandate. 

Procese verbale ale 

adunărilor cu părinţii, 
proiectul discuţiilor. 

Pe parcursul anului de 

studii 

Pedagogii sociali 

7.  OS4 Discuţie dirijată în cadrul adunării de părinţi cu tema 
„protecția copilului în societate, norme și restricții”. 

 Procese verbale ale 

adunărilor cu părinţii, 
proiectul discuţiilor. 

Martie  2022 Diriginţii, şefii de 

secţie 

8.  OS2 „Un viitor fără corupţie, sau urmările negative ale acesteia 
pentru dezvoltarea armonioasă a viitoarei generaţii.” – 

analiza propunerilor diriginţilor şi a părinţilor pentru a 
îmbunătăţi situaţia disciplinară şi educaţională a elevilor în 
cadrul procesului de învățământ. 

Chestionare, formulare, 

prelucrarea datelor 

obţinute. 

Martie 2022 Şefii de secţii, 
diriginţii 

 

Lucru cu elevii orfani şi cerinţe speciale 

Obiective specifice:  

OS1creşterea implicării elevilor în viaţa comunităţii, în spiritul civismului participativ. 

OS2formarea imaginei şi a convingerii despre grupă ca o familie în colegiu;  
OS3conștientizarea necesitaţii adoptării sociale şi psihice în societate (grupă, colegiu); 
OS4conştienţzarea importanţei identităţii umane, etnice, sociale, personale;  

Nr. 

d/o 

    

 

Obiective 

specifice 

Activități preconizate Indicatori de 

performanță 
 

Termenul de 

realizare 

Responsabil 

1.  OS1 

OS4 

"Şanse egale pentru persoanele cu cerinţe educaţionale speciale" – discuţii 
individuale în cămin. 

Material 

metodologic 
 

Septembrie 

2021 

 Osipov Leonid – 

pedagog social 

2.  OS1 

OS3 

“Sporirea gradului de responsabilitate a profesorilor privitor la situaţia 
persoanelor cu  cerinţe educaţionale speciale” abordarea temei în cadrul 
adunării cu diriginţii şi pedagogul social. 

Material 

metodologic 

03.09.2021 Aurelia Şoşu – şef 
secţie educaţie 

3. 1

.

OS1 

OS4 

 Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dezabilități, 3 decembrie (Instituită de 
ONU în 1992, prin Rezoluţia 47/3, pentru conştientizarea şi îmbunătăţirea 
situaţiei persoanelor cu handicap, pentru a le oferi acestora şanse egale şi 
posibilităţi de integrare în societate – şedinţă cu diriginţii. 

Planul orei de 

dirigenţie 

Decembrie 2021 Aurelia Şoşu – şef 
secţie educaţie, 
Diriginţii  



4. 1

 

OS2 

OS3 

Crearea unui climat psihologic şi material favorabil pentru elevii orfani. Mapa activităţii 
lunare 

Sistematic  Colectivul didactic 

şi administraţia 
colegiului 

5.  OS2 

OS3 

Lucrul individual cu elevii orfani din cămin. Mapa activităţii 
lunare 

Sistematic Osipov Leonid – 

pedagog social 

6.  OS1 

OS4 

„Educaţie pentru toleranţă”- organizarea unor acte benevole, din partea 

tuturor elevilor pentru susţinerea celor nevoiaşi. 
Planul activităţii Decembrie 2021 Aurelia Şoşu – şef 

secţie educaţie 

7.  OS1 

OS3 

Lucrul individual cu elevii orfani în cămin şi colegiu, întocmirea fişelor 
psihopedagogie, a chestionarelor şi dosarelor personale. 

Mapa activităţii 
lunare, registru 

de convorbiri 

individuale cu 

elevii 

Sistematic Colectivul didactic, 

diriginţii şi 
administraţia 
colegiului. 

8.          Elevii înmatriculați din grupurile dezavantajate şi a persoanelor cu 
cerințe speciale se bucură de aceleași drepturi și îndatoriri ca şi ceilalţi 
elevi. Accesul la studii este liber. Atât instituţia cât şi cadrele didactice tind 
spre adaptarea stilului de predare la stilurile de învățare ale elevi lor pentru 

satisfacerea necesităților reale ale elevilor cu CES în procesul de învățare. 

Dificultățile copiilor sunt privite ca oportunități de dezvoltare și 
îmbunătățire continuă a procesului educațional. Soluțiile identificate pentru 

unii elevi pot duce la crearea unor condiții mai bune de învățare pentru toți 
elevii. 

−  Elevii cu C.E.S. beneficiază de consiliere şcolară şi vocaţională 
personală şi a familiei. 

− Stilul de predare cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum 

mai mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. 
− Ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor. 
− Elevii cu tulburări vizuale, cu dezabilități fizice, beneficiază de programe 

şi modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative. 

− Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, 
întărirea pozitivă, astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic 
progres. 

− Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi 
relaţionarea interpersonală (jocuri, excursii, activităţi extraşcolare, 
activităţi sportive, de echipă). 

− Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătățirea 

calităţii iluminării, adecvarea materialelor didactice. 
− Aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele bănci, 

astfel încât să nu le distragă atenţia restul colectivului şi să fie aşezat în 

Material 

metodologic 

Sistematic Colectivul didactic, 

diriginţii şi 
administraţia 
colegiului. 



apropierea elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele pozitive. 
Stabilirea clară a regulilor şi consecinţelor nerespectării lor în clasă şi 
aplicarea lor constantă. 
     Participarea în Proiectul IVET „Incluziunea educaţională a tinerilor cu 
CES/dezabilități în instituţiile de învăţământ profesional tehnic din 
Moldova” 

 


