Activități organizatorice extraşcolare
Obiectivele specifice
OS1. Asumarea de către elev a rolurilor şi responsabilităţilor în viaţa socială, prin exersarea propriului sistem de valori;
OS2. Implicarea elevilor în actul decizional şi familiarizarea cu conceptele democraţiei;
OS3. Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi valorile colective;
Nr.
Obiective
Activități preconizate
Indicatori de
Termenul de
d/o
specifice
performanță
realizare
1.
OS1
Constituirea Consiliului elevilor:
Grupele academice vor
30.09.2021
OS4
- Cunoaşterea reciprocă a membrilor Consiliului beneficia de informația
şi identificarea calităţilor elevilor ce vor fi aleşi prezentată.
în Biroul de conducere;
Proces verbal.
- Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui,
Regulament de activitate
directorilor de departamente şi secretarului
prin vot democratic;
2.
OS1
Întocmirea și aprobarea programului de
Programele de activitate
30.09.2021
OS4
activitate:
elaborate conform noilor
- a departamentului „Cultură şi voluntariat”;
cerințe.
- a departamentului „Ecologie”;
- a departamentului „Proiecte şi dezvoltare”;
- a departamentului „Sport”;
- a departamentului „Redacţie”;
- a departamentului „Activitatea căminului”;
- a departamentului Imagine.
3.
OS3
Pregătirea și desfășurarea ședințelor lunare
Desfășurarea pe parcurs a
Lunar
OS4
ședințelor: instructive,
informative.
4.

OS3
OS4

Pregătirea și desfășurarea ședințelor Consiliului
de Elevi pe departamente.

5.

OS2

6.

OS1
OS2

Revizuirea Regulamentului propriu de
funcţionare prin identificarea nevoilor
elevilor,disfuncţionalităţilor din şcoală în
vederea elaborării programului de activităţi.
Controlul și dirijarea activităților educative
planificate.

Desfășurarea ședințelor de
lucru pe departamente după
necesitate.
Regulament de funcţionare.

Pe parcursul
anului de
studii
Septembrie –
octombrie
2021

Analiza lunară.
Procese verbale

Lunar

Responsabil
Şoşu Aurelia – șef secție
educație

Directorii de departamente

Preşedintele Consiliului de
Elevi,
Şoşu Aurelia – șef secție
educație
Directori de departamente

Preşedintele Consiliului de
Elevi,
Şoşu Aurelia – șef secție
educație
Preşedintele Consiliului de
Elevi,
Directorii de departamente

7.

OS1
OS2

Dirijarea activității Consiliului Elevilor.

Asistarea la toate ședințe.

Şoşu Aurelia – șef secție
educație

Lunar

Departamentul „Cultură şi voluntariat”
Obiective specifice:
OS1 Asimilarea cunoștințelor artistice;
OS2 Dezvoltarea personalității tinerilor, a capacităților și aptitudinilor spirituale la nivelul potențialului lor maxim;
OS3 Educarea normelor de comportare în societate;
OS4 Formarea capacităților de receptare a valorilor social - umane;
OS5 Educarea în spiritul respectării tradițiilor, datinilor, obiceiurilor propriului popor și ale etniilor conlocuitoare.
Nr. Obiectiv
Activități preconizate
Indicatori de
Termenul de
d/o
e
performanță
realizare
specifice
Realizarea şi lansarea ciclurilor literare tematice Elaborări de eseuri, cicluri literare
30.10.2021
despre viaţa şi activitatea cuplului Doina şi Ion
Aldea-Teodorovici în cadrul orelor de limba şi
literatura română.
Organizarea medalionului muzical pe marginea Mape tematice cu imagini, articole 30.10.2021
creaţiei interpreţilor Ion şi Doina Aldea-Teodorovici. din ziare, reviste.

1.

OS1
OS2

2.

OS1
OS2
OS3

3.

OS2
OS3
OS5

Până azi, pe acelaşi plai...” – concurs de poezii şi Regulamentul concursului, diplome Februarie 2022
creaţii proprii dedicate marelui poet Grigore Vieru.
de participare

4.

OS2
OS4
OS5
OS1
OS3

Audierea cântecelor dedicate Tricolorului în timpul
pauzelor

5.

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.

27 aprilie 2022
Selectarea materialului audio.
Mape cu dosare, chestionare, teme 16
de cercetare.
2021

Responsabili Consiliul
Elevilor departamentul
„Cultură şi voluntariat”
în conlucrare cu Olievschi Diana –
profesoară de limba
romană,
Cateli Maria, Cernicenco
Tatiana – profesoare de
limba
şi
literatura
romană.
Tomuz Svetlana, Cateli
Maria, Olievschi Diana –
profesoare de limba
romană,
colectivul
redacţional
Şarban Inga – inginer
tehnic.

noiembrie Consiliul de elevi

6.

7.
8.

OS1
OS3
OS5
OS1
OS4
OS1
OS4

9.

OS1
OS3

10.

OS4
OS5
OS1
OS4

11.

12.
13.

OS1
OS3
OS4
OS5

activitate tematică dedicate zilei de 05 Octombrie Scenariul activităţii
Ziua mondială a profesorilor

05.10.2021

Balul bobocilor – lansarea prezentărilor dedicate Scenariul activităţii, material video
elevilor anului întâi.
Organizarea şi desfăşurarea activităților dedicate Scenariul activităţii
sărbătorilor naţionale a Tineretului şi a Zilei
Internaţionale a studentului 17 noiembrie.
Activitate tematică organizată cu ocazia sărbătorilor Scenariul activităţii
de iarnă, Revelion 2020

30.10.2021

Activitate tematică dedicată zilei de 24 februarie Ziua dragostei şi a bunăvoinţei – Dragobete.
Lansarea spectacolului online de către teatrul
dramatic model „Doina” având ca scop sărbătorirea
zilei de 1 martie prima zi de primăvară
Activitate tematică dedicată Zilei Internaţionale a
Femeii – 8 Martie.
Spectacol prezentat de teatrul model Doina, dedicat
Zilei Internaţionale a Teatrului pentru Copii şi
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

17
2021

Teatrul dramatic Doina,
conducător
Vasile
Telepeț
Diriginţii anului întâi

noiembrie Buinovschi
Raisa
–
dirigintele grupei TP-31

24.12. 2021

Planul activităţilor preconizate, 24.02.2022
scenarii, invitaţii, expoziţii
Scenariul activităţii
1 martie 20212
Scenariul activităţii, diplome de 05 martie 2022
participare
Elaborarea scenariului activității.
25.03.2022

Carabulea Tatiana dirigintele grupei TR-2121
Bacriv Irina – diriginta
grupei TPCM-21
Telepeţ Vasile –
conducătorul
teatruluidramatic
Catelli Maria –
dirigintele grupei TP-21
Telepeţ Vasile –
conducătorul teatrului
dramatic

Departamentul „Redacţie”
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;
OS3 Educarea spiritului respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;
Nr Obiective
Activități preconizate
Indicatori de
Termenul de
Responsabili Consiliul
d/
specifice
performanță
realizare
Elevilor departamentul
o
„Redacţie” în conlucrare
cu:
1. OS1
23 Septembrie Ziua Internaţională Împotriva Gazeta colegiului.
23.09.2021
Consiliul
elevilor,
OS2
Exploatării Sexuale şi Traficului Femeilor şi Copiilor
departamentul redacţional
– cualaj informativ.

2. OS1
OS2
3. Os4
4. OS1
OS2
5. OS1
OS2
6. OS1
OS2

7. OS1
OS2

8. OS1
OS2
Os4

9. OS1
OS2
OS1
OS2
10. OS1
OS2

Editarea informaţiei referitoare la data de 29 Mape cu dosare, chestionare, teme Ediția
Septembrie - Ziua internaţională a inimii.
de cercetare.
septembrie
2021
Editarea unei ediţii speciale a gazetei „Trandafir”
Gazeta colegiului.
Octombrie
Doina şi Ion Aldea-Teodorovici.
2021
Editarea şi repartizarea gazetei Trandafir având la Pliante şi broşuri informative.
09.10.2021
bază tematica - 09 Octombrie Ziua mondială a poştei
27 Ianuarie Ziua mondială a comemorării victimelor Editarea unei ediţii speciale a 27.01.2022
holocaustului – ediţie specială a ziarului Trandafir.
gazetei „Trandafir”
18 octombrie - Zi Europeană de luptă împotriva Organizarea şi analiza sondajelor 16.10.2021
traficului de fiinţe umane. Publicarea comunicatului de opinii. Discuții cu elevii în
de presă privind Campania naţională „Săptămâna de baza datelor prezentate.
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 desfăşurarea unei companii de Elaborarea planului discuţiei şi a 25-29. 01.2022
informare consacrată tragediei Holocaustului prin proiectului tematic.
repartizarea pliantelor în grupele academice ale
colegiului, având drept scop de a pune în evidenţă
factorii sociali, istorici şi psihologici a
comportamentul uman.
Analiza concepţiilor elevilor referitoare la Publicaţii în ziarul colegiului Ediţia
respectarea dreptului de a alege. Publicarea în ziarul „Trandafir”
februarie 2022
colegiului „Trandafir” scrisele elevilor referitoare la
viziunea proprie asupra importanţei alegerilor pentru
soarta fiecăruia
Publicarea în ziarul colegiului „Trandafir” rubrica Scenariile activității.
Martie 2022
„Istoria conflictului Transnistrean”.
Publicarea în ziarul „Trandafir” opiniile elevilor Publicaţii în ziarul colegiului Pe parcursul
referitoare la respectarea drepturilor omului în „Trandafir”
semestrului
societatea actuală.
„Tinere talente”- pagină specială lunară a gazetei Mapa cu creaţiile elevilor.
Ediţie lunară
locale Trandafir.

Consiliul
elevilor,
departamentul redacţional
Consiliul
elevilor,
departamentul redacţional
Consiliul
elevilor,
departamentul redacţional
Colectivul redacţional
Aurelia Şoşu - șef secție
educaţie, Consiliul Elevilor,
departamentul redacţie

Consiliul
elevilor,
departamentul redacţional

Colectivul redacţional

Colectivul redacţional
Consiliul
elevilor,
departamentul redacţional
Profesorii de limba şi
literatura romană şi rusă.

11. OS1
OS2
Os3
12. OS2
Os3

Elaborarea si implementarea unui cadru strategic de Ediţie specială a gazetei
comunicare pentru schimbare comportamentala în Trandafir
HIV/SIDA şi ITS, prin intermediul revistei colegiale
“Trandafir”
Editarea lunară a gazetei Trandafir având la bază Ediţii lunare a gazetei Trandafir
actualmentele fiecărei luni, cât și opiniile elevilor
asupra procesului instructiv educativ din colegiu

21 decembrie Consiliul
elevilor,
2021
departamentul redacţional
Lunar

Consiliul
elevilor,
departamentul redacţional

Departamentul „Proiecte şi dezvoltare”;
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.
Nr
Obiectiv
Activități preconizate
Indicatori de performanță
Termenul de
Responsabili Consiliul
d/
e
realizare
Elevilor departamentul
o
specifice
„Proiecte şi dezvoltare”
în conlucrare cu:
1. OS1
Resfășurarea Săptămânii
Naționale
a Discuții cu elevii în baza datelor Octombrie 2021
Consiliul
elevilor
OS2
Voluntariatului, Octombrie 2020 “Hai în gaşca prezentate.
Activități
de
departamentele ecologie
OS3
voluntarilor!”.
solubilizarea și amenajarea a
și voluntariat,
parcului din preajma instituției,
proiectul, acordul de colaborare.
2. OS1
Demararea proiectului „În lumea dansului” , Activități culturalei, proiectul,
Octombrie –
Consiliul Elevilor,
OS2
sponsorizat de Fondu pentru Tineri Rîşcani.
acordul de colaborare.
noiembrie 2021
departamentul „Proiecte”
3.
4.

5.
6.

OS1
OS2
OS3

OS2
OS3
OS1
OS2

Participarea la Zilele Naţionale şi Internaţionale
pe parcursul anilor de studii.
Conlucrarea cu Organizaţia nonguvernamentală
Pelerin în scopul dezvoltării şi consolidării
relaţiilor de parteneriat în domeniul educaţiei;
Participarea în cadrul proiectului “Din culisele
poliţiei”.
Participarea în proiectul „Burse pentru formare
profesională 2021-2022” unde eleva Emanuela
Popovici a beneficiat de o bursă de 12000 lei.

Mape tematice cu imagini, articole Pe
din ziare, reviste
anului
Mape tematice cu imagini, articole Pe
din ziare, reviste
anului

parcursul Aurelia Șoșu - șef secție
educație
parcursul Aurelia Șoșu - șef secție
educație

Elaborarea subiectelor. Planul
Pe
parcursul
activităţii, portofoliul.
anului
Elaborare portofoliului pentru Octombrie 2021
concurs

Aurelia Șoșu - șef secție
educație
Consiliul
Elevilor,
departamentul „Proiecte”

7.

OS1
OS2
OS3

8.

OS1
OS2
OS3

Participarea în Proiectul IVET „Incluziunea Chestionare, formulare, prelucrarea
educaţională a tinerilor cu CES/dezabilități în datelor obţinute.
instituţiile de învăţământ profesional tehnic din
Moldova”, pe parcursul anului de studii.
Participarea
în proiecte în conlucrare cu Elaborarea planului activităţii.
organizaţii nonguvernamentale, centre de tineret şi
alte instituţii

Pe
anului

parcursul Administraţia colegiului
Consiliul
Elevilor,
departamentul „Proiecte”

Pe
anului

parcursul

Administraţia colegiului
Consiliul
Elevilor,
departamentul „Proiecte”

Departamentul „Activitatea căminului”;
Obiective specifice:
OS1 Formarea și dezvoltarea idealurilor și nevoilor estetice;
OS2 Dezvoltarea personalității tinerilor, a capacităților și aptitudinilor spirituale la nivelul potențialului lor maxim;
OS3 Educarea normelor de comportare în societate;
OS4Educarea în spiritul respectării tradițiilor, datinilor, obiceiurilor propriului popor și ale etniilor conlocuitoare.
Nr
Obiective
Activități preconizate
Indicatori de
Termenul de
d/o
specifice
performanță
realizare
1. OS1
OS2
OS3
OS4
2. OS1
OS2
OS3
3. OS1
OS4
4. OS1
OS2
OS4
5. OS1
OS2
OS3
6. OS1
OS2

Săptămâna care cuprinde data de 15 octombrie Săptămâna
Europeană a Democraţiei Locale –
• concursuri de eseuri în cadrul orelor de educaţie civică,
• expoziţie de carte,
• Activități tematice.
Masă rotundă în cămin - Ziua Internaţională pentru
Comemorarea Victimelor Holocaustului (Instituită de
ONU în 2005, prin Rezoluţia 60/7)
Organizarea şi desfăşurarea expoziţiei de lucrări ale elevilor
în cămin cu genericul „Sufletele strigătoare ale Holocaustul”
21 Februarie Ziua mondială a limbii materne Internaţionale –
discuţie dirijată organizată în cămin cu scopul de a promova
diversitatea lingvistică şi multilingvismul.
Masă rotundă în Cămin, cu dezbateri privind separarea
Transnistriei de la R. Moldova având la bază tema
„Republica Moldova separată”.
Publicarea unei pagini speciale în ziarului colegiului
„Trandafir” cu genericul „În drapelul unei naţiuni flutură

Organizarea expoziţiei, 14-18.10.2021
elaborări de eseuri

Responsabili Consiliul
Elevilor departamentul
„Activitatea căminului”
în conlucrare cu :
Buinovschi
Raisa–
pedagog social.

Elaborări de eseuri

Ianuarie 2022

Nistor Victor – pedagog
social.

Elaborarea
proiectului
orei publice.
Elaborarea
planului
discuţiei şi a proiectului
tematic.
Elaborarea
planului
discuţiei şi a proiectului
tematic.
Publicaţii în ziarul
colegiului „Trandafir”

30.01.2022

Buinovschi
Raisa–
pedagog social.
Nistor Victor – pedagog
social.

21.02.2022

02 martie 2022

Pedagogul social, sfatul
căminului.

08 mai 2022

Buinovschi
pedagog social.

Raisa–

OS3
OS4
7. OS3
OS4
8. OS1
OS2
9. OS1
OS2
OS4
10. OS1
OS3
11. OS2
OS3
OS4
12. OS1
OS2
OS3
13. OS1
OS3
OS4
14. OS2
OS3

sufletul colectiv al neamului. ”
Desfăşurarea activităţii în cămin „Să învăţăm din filme” cu
vizionarea unui film istoric.
“Memoria unei clipe.” – activitate tematică în cămin
dedicată zilei de 9 mai - Ziua Victoriei şi a Comemorării
Eroilor Căzuţi pentru Independenţa Patriei.
Activitate tematică în cămin, cu dezbateri privind rolul
integrării europene pentru dezvoltarea Moldovei.

Elaborarea
activităţii.
Elaborarea
activităţii.

planului

Elaborarea
activităţii.

planului 13 mai 2022

25 aprilie 2022

planului 11 mai 2022

Nistor Victor – pedagog
social.
Buinovschi
Raisa–
pedagog social.
Nistor Victor – pedagog
social.

„Ce drepturi avem” - masă rotundă în cămin dedicată zilei Organizarea şi analiza 10.12.2022
Internaţionale a Drepturilor Omului -10 decembrie.
sondajelor de opinii.

Buinovschi
pedagog social.

Sondaj de opinii: „Tineretul Republicii Moldova şi
rădăcinile migraţiei forţei de muncă în străinătate”. Discuţie
dirijată în cămin: „Peste o personalitate crivăţul nu trece”.
Discuţii dirijate în cămin cu tematici unice având la bază
sărbătorirea zilelor de -18 Decembrie Ziua Internaţională a
emigranţilor, 20 Decembrie Ziua Internaţională a solidarităţii
umane
Activitate tematică în cămin cu genericul „Tainele tinereţii
sau tânărul student”

Raisa–

Elaborarea
activității.

scenariului 12 mai 2022

Nistor Victor – pedagog
social.

Elaborarea
activității.

scenariului 14-18.12.2021

Buinovschi
pedagog social.

Scenariul activităţii

Discuţie dirijată în cămin având la bază tema: „Diferenţe de Elaborarea subiectelor.
gen – stereotipurile din Republica Moldova”.

19
2021

Raisa–

noiembrie Nistor Victor – pedagog
social.

Februarie 2022

Buinovschi
pedagog social.

Raisa–

Departamentul „Sport şi sănătate”
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
Obiective
Activități preconizate
Indicatori de
Termenul de
Responsabil Consiliul
d/o
specifice
performanță
realizare
Elevilor, Departamentul
„Sport şi sănătate” în
conlucrare cu:

1. OS1
OS2

2. OS3
OS4

Ziua Mondială pentru Prevenirea Suicidului 10 septembrie. Mapa
dirigintelui
cu 10.09.2021
Repartizarea broșurilor speciale a gazetei Trandafir
anexele respective. Ediţie
specială
a
gazetei
Trandafir
Respectarea de către elevi a prevederilor punctului Declarație pe propria Sistematic
pe
14 din Reglementul privind organizarea procesului răspundere
parcursul anului
educațional în învățământul profesional tehnic, anul de
studii 2020-2021:
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;

Consiliul
departamentul
redacţional

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.
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.

Ghidul elevului, declarații 10.09.2021
semnate

Diriginții, Aurelia Șoșu
șef secție educație

Procese verbale, norme de 01-04.
securitate.
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

elevilor,

Profesorii, Aurelia Șoșu
șef secție educație

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

3. OS1
OS3
OS4
4. OS1
OS2
OS3
OS4

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

5. OS3
OS4
6. OS3
OS4

7. OS4

8. OS3
OS4
9. OS3
OS4

10. OS3

11. OS1
OS2
12. OS3
OS4

13. OS1

Strategii adaptive în situații de stres/pandemie.
Evaluarea cursului.
Analiza rolului mass-media în profilaxia dependenţei de
droguri, prevenirea şi reprimarea criminalităţii în cadrul
ediţiei special a gazetei Trandafir din cadrul colegiului.
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
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.
Oră educativă cu tematica unică: „Care este preţul unei
vieţi” cu scopul de a preîntâmpina consumul de droguri.
Organizarea şi desfăşurarea unei companii publicitare în
colegiu prin intermediul ziarului „Trandafir” cu privire la
riscurile utilizării internetului având la bază genericul :
„Plasa internetului”.
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.
Notă informativă pregătită de către Centrul Medicilor de
Familie având la bază marcarea Zilei Mondiale împotriva
cancerului.
Activitate educativă 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 din Internet pentru toţi
utilizatorii, în special pentru copii şi tineret)
Organizarea şi desfăşurarea unor discuţii individuale în

Ediţie specială a gazetei
Trandafir
Elaborarea subiectelor,
date statistice locale şi
mondiale.
Înregistrările în caietul de
vizită. Ratingul
diriginților.
Planul activităţii

Ediţia noiembrie Purcel
Ecaterina
–
2021
redactorul gazetei locale
„Trandafir”
16-20 noiembrie Aurelia Şoşu – șef secție
2021
educaţie,
Diriginţii
decembrie Aurelia Şoşu – șef secție
educaţie,
diriginţii,
centrul medicilor de
familie
Decembrie 2021
Diriginţii
01
2021

Ediţie specială a gazetei 11-15.02.2022
Trandafir

Colectivul redacțional

Panou informativ, pliante Decembrie 2021
şi broşuri informative.

Aurelia Şoşu – șef secție
educaţie.
Lucrătorul
medical

Panou informativ, pliante 04 februarie 2022
şi broşuri informative.

Aurelia Şoşu – șef secție
educaţie.

Panou informativ, pliante 11.02.2022
şi broşuri informative.

Departamentul imagine

Panou informativ, pliante 11.02.2022

Nistor Victor – pedagog

OS2
14. OS2

cămin cu tema: „Pericolele care-i pândesc pe copii pe şi broşuri informative.
Internet”.
„Sănătatea e în mâinile noastre” – întâlnire în grupele Panou informativ, pliante Februarie 2021
academice cu medicii specialişti în domeniu.
şi broşuri informative.

Departamentul „Ecologie”;
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
Obiectiv
Activități preconizate
Indicatori de
d/
e
performanță
o
specifice
1. OS1
Repartizarea datelor informaţionale prin grupele academice Panou informativ, pliante
OS3
având la bază tematica - 16 Septembrie Ziua internaţională a şi broşuri informative.
OS4
păstrării stratului de ozon.
2. OS1
Ziua Mondială a Curăţeniei – organizarea curăţeniei Regulamentele
OS2
generale în parcul din preajma colegiului.
concursurilor
OS5
3. OS1
A doua miercuri Octombrie Ziua mondială a luptei împotriva Planul activităţii
OS3
dezastrelor naturale.
OS4
4. OS1
Ziua Naţională „Un Arbore pentru Ultima Dăinuirea
Planul
activităţii,
OS2
Noastră” (Instituită prin Decretul Preşedintelui Republicii
imagini, materiale de
OS5
Moldova din nr. 27 din 13.02.1995. Începând cu anul 2011,
lucru
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.
5. OS1
Organizarea Zilei Naţionale “Un arbore pentru dăinuirea Planul activităţii
OS2
noastră” - aprilie, prima sâmbătă a lunii
6. OS1
“Cum să salvăm Pământul?” – oră educativă cu o tematică Planul orei de dirigenţie
OS2
unică dedicată Zilei Mondiale a Pământului - 22 aprilie
OS3

social.
Lucrătorul medical

Termenul de
realizare

Responsabil Consiliul
Elevilor departamentul
„Ecoloie”
15
septembrie Consiliul
elevilor,
2021
departamentul ecologie.
Octombrie
2021

Administraţia colegiului.

14.10.2021

Consiliul
elevilor,
departamentul ecologie.

31
2021

octombrie Administraţia colegiului,
Consiliul
elevilor,
departamentul ecologie.

03 aprilie 2022

Administraţia colegiului

Aprilie 2022

Diriginţii

7.

OS1
OS2
OS5

8.

OS1
OS2
OS4

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
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.

Elaborarea programului
activității.

12-16
2022

aprilie Administraţia colegiului

22 aprilie 2022

Administraţia colegiului

Departamentul „Imagine și promovare”;
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 Dezvoltarea capacităților de autodeterminare conștientă și de autoapreciere obiectivă de pregătire profesională;
OS3 Utilizarea cunoștințelor din domeniul studiat la rezolvarea unor probleme cotidiene practice.
OS4 Creşterea implicării elevilor în viaţa comunităţii, în spiritul civismului participativ.
Nr.
Obiective
Activități preconizate
Indicatori de
Termenul de
d/o
specifice
performanță
realizare
1. OS4
Organizarea concursurilor pe obiecte, participarea la Elaborarea subiectelor.
Conform
olimpiadele zonale, republicane
Diplome de participare.
graficelor
catedrelor
2. OS1
Implicare activă în organizarea și derularea Forumului Elaborarea programei activității.
Martie –
OS2
Carierei 2022;
aprilie 2022
OS4
3. OS1
Proiectul ”MARATON PENTRU CAIR”- Măsuri integrate Traseul excursiilor, materiale
Martie – mai
OS2
de creştere a echităţii sociale în rândul elevilor din regiunea promoționale
2022
r. Rîşcani în vederea incluziunii sociale și accesului la
mediul instituţional al I.P. Colegiul Agroindustrial din
Rîşcani.

Responsabil
Șefii catedrelor
Șefii de catedre a
disciplinelor de
specialitate
Aurelia Șoșu - șef
secție educație

4. OS1
OS2
OS3

5. OS1
OS2

6. OS2
OS4

7. OS4
8. OS1
OS2
OS4

9. OS1
OS2

10. OS1
OS2
OS3

Proiectul „Ziua Uşilor Deschise”- ediția a III-a, însoțită de Formularul de înscriere al
un șir de activități conform planificării.
persoanelor care vor participa;
Redactarea invitaţiei publicitare de orientare profesională şi Registrul de evidență al grupului
postarea acesteia pe reţelele de socializare.
țintă; Listele de prezență;
Planul activităților
Menţinerea şi consolidarea relaţiei directe cu asociațiile de Elaborarea proiectelor, acorduri
tineret, cosiliul elevilor și identificarea de noi proiecte de colaborare
comune: în cadrul derulării campaniilor de promovare ale
instituţiei.
Producţia de materiale publicitare/
Redactarea unui ghid de carieră
Colaborare cu Departamentul de redacţie al Consiliului de pentru elevi;
Elevi în cadrul procesului de elaborare, redactare a Redactarea și actualizarea broşurii
materialor publicitare pentru evenimentele organizate în ADMITEREA 2022;
raport cu specificul acestora.
CATALOG FOCAR-2022;
Culegerea
de
informații,
centralizarea,
respectiv Ghidul Candidatului.
direcționarea acestora către Departamentul de Imagine.
Organizarea unui /unor evenimente caritabile cu implicarea
Acorduri de colaborare, activități
elevilor și a mediului de afaceri
de voluntariat

Aprilie 2022

Aurelia Șoșu - șef
secție educație

Pe parcursul
anului

Aurelia Șoșu - șef
secție educație

Noiembrie –
decembrie
2021

Aurelia Șoșu - șef
secție educație,
Olievschi Ion –
inginer tehnic,
Consiliul Elevilor

Pe parcursul
anului

Diriginții, profesorii,
administrația

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;
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;
Selectarea și stocarea materialelor video și foto realiyate în
urma desfășurării activităților educative.

Formularele de evaluare a
training-urilor ( pentru sesiunile
desfășurate la nivel de grup);

Octombrie decembrie
2021

Diriginții de grupe

Ședințele de training desfășurate
cu elevi/studenți/absolvenți, la
cererea acestora, după o
programare anterioară și cu o
tematică prestabilită;
Album foto, discuri cu imagini și
material video.

Pe parcursul
anului

Diriginții, Profesorii
de specialitate

Lunar

Aurelia Șoșu - șef
secție educație,
Olievschi Ion –
inginer tehnic,
Consiliul Elevilor

