
 

5 .2 Program de activitate al 

 consiliului metodico-ştiinţific 
 

anul de studii 2018-2019 

 

Limite 

cronologice 
Probleme examinate Responsabil 

Septembrie 

Aprobarea componenţei consiliului metodic şi aprobarea 

secretarului consiliului 
L.Ţurcan 

Proiectarea activităţii catedrelor. Cerinţe privind realizarea 

evaluării iniţiale, formative şi sumative. 
L.Ţurcan, E.Nicolaev  

Desemnarea coordonatorilor instituţionali pe specialităţi L.Ţurcan, şefii de catedre 

Cerinţe privind atestarea cadrelor didactice. E. Nicolaev 

Cerinţe privind dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

Iniţierea mentoratului la nivel de instituţie 
I. Muntean 

Organizarea activităţii de cercetare la nivel de catedre.  

Prezentarea unei experienţe profesionale proprii, care este 

relevantă pentru colegi (la iniţiativa cadrelor didactice/decizia 

catedrei) 

E. Nicolaev 

Discutarea şi aprobarea  listelor elevilor care urmează să 

elaboreze Proiectul de diplomă şi a elevilor care vor susţine 

examenul de calificare 

L.Ţurcan, şefii de catedre 

Discutarea şi aprobarea  nr. de ore pentru practica ce precede 

proiectarea de diplomă 

L.Ţurcan, V. Grosu, şefii 

de catedre 

Elaborarea curriculumului la discipline opţionale şi la liberă 

alegere: realizări şi dificultăţi. Aprobarea curricula prezentată. 
L.Ţurcan, şefii de catedre 

Diverse   

Noiembrie 

 

 

Totaluri intermediare privind activitatea didactică  

L. Ţurcan,                      

şefii de secţii 

Elaborarea curriculumului la discipline opţionale şi la liberă 

alegere: realizări şi dificultăţi. Aprobarea curricula prezentată. 

L. Ţurcan,                      

Şefii de catedre 

 

Planificarea tezelor, examenelor  semestriale. 

 

L. Ţurcan,  

în colaborare cu şefii de 

catedre şi şefii de secţii  

 

Prezentarea rezultatelor cercetării  

Timoftică Gh.,Pânzaru V., 

cadrele didactice      

Prezentarea unei experienţe profesionale proprii, care este 

relevantă pentru colegi (la iniţiativa cadrelor didactice/decizia 

catedrei) 

Şefii de catedră ,      

cadrele didactice      

Diverse  

 
 

Decembrie 

Motivarea elevilor pentru frecventarea sistematică a orelor: 

experienţe relevante.  Propuneri şi recomandări. 
Şefii de secţie  

  Aprobarea temelor proiectelor şi lucrărilor de diplomă la toate 

specialităţile 

L. Ţurcan în colaborare cu 

şefii de catedre   

Organizarea olimpiadelor la disciplinele de studiu liceal şi 

pregătirea elevilor de concursurile zonale 

V. Pelivan în colaborare cu 

şefii de catedre    



 

Prezentarea rezultatelor cercetării  

    Gîncu M., Zestrea L., 

cadrele didactice      

Prezentarea unei experienţe profesionale proprii, care este 

relevantă pentru colegi (la iniţiativa cadrelor didactice/decizia 

catedrei) 

Şefii de catedră ,      

cadrele didactice      

  Diverse  

 
     

Ianuarie/ 

februarie 

Analiza comparativă a evaluării iniţiale şi sumative: concluzii 

şi recomandări. 
Şefii de catedră 

Monitorizarea profesorilor care întîmpină dificultăţi în procesul 

de predare -învăţare -evaluare.  
E. Nicolaev 

Completarea registrelor şcolare Şefii de secţii    

Monitorizarea realizării  lucrărilor de evaluare Şefii de secţii    

Rezultatele controlului intern: Determinarea impactului 

aplicării regulamentului de evaluare asupra rezultatelor 

învăţării 

L. Ţurcan 

Şefii de secţii   Şefii de 

catedră 

Monitorizarea calităţii studiilor în grupele absolvente şi 

admiterea la practica tehnologică 
Şefii de secţii , V. Grosu   

 

Prezentarea rezultatelor cercetării  

   Cojocaru E.,  Bînzari A.,       

cadrele didactice      

Prezentarea unei experienţe profesionale proprii, care este 

relevantă pentru colegi (la iniţiativa cadrelor didactice/decizia 

catedrei) 

Şefii de catedră ,      

cadrele didactice      

  Diverse       

 

Aprilie 

 

Atestarea cadrelor didactice în anul curent de studii. Succese 

şi dificultăţi 
E. Nicolaev 

Analiza testelor pentru teze şi examene 
I.Muntean  

Rezultatele evaluării procesului de mentorat  I.Muntean 

Planificarea preventivă a şarjei pedagogice pentru anul de 

studii 2019-2020. Stabilirea orelor pentru studiul individual. 
L. Ţurcan 

 

Prezentarea rezultatelor cercetării  

Friptuleac L.,  

      cadrele didactice      

  

Prezentarea unei experienţe profesionale proprii, care este 

relevantă pentru colegi (la iniţiativa cadrelor didactice/decizia 

catedrei) 

Şefii de catedră ,      

cadrele didactice      

Diverse  

 

 

 

Iunie 

 

 

 

 

Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examinare din 

perspectiva formării competenţelor prin aplicarea sarcinilor de 

integrare. Lecţii învăţate 

L. Ţurcan în colaborare cu 

şefii de secţii    

Aprobarea materialelor didactice, elaborate în anul de studii 

2018-2019, pentru publicare 

E. Nicolaev în colaborare 

cu membrii consiliului 

metodic    

Activitatea Consiliului Metodic în anul de studii 2018-2019. 

Realizări şi probleme 

I.Muntean în colaborare cu 

şefii de catedre  

Discutarea şarjei pedagogice pentru anul de studii 2019-2020. 

Necesităţile de cadre 

L. Ţurcan  în colaborare cu 

şefii de catedre 

 Diverse  

 

 

 


