DOMENIUL FUNCŢIONAL:
CURRICULUM
OBIECTIVE SPECIFICE 2022 – 2023
Implementarea Curriculumului Naţional, Metodologiei ECD în
clasele a I-a – IV-a, Metodologiei de evaluare la disciplinele şcolare
din învăţământul gimnazial şi liceal, prin implementarea graduală şi
creşterea calităţii procesului de predare – învăţare – evaluare la
nivelul instituţiei, în vederea ajustării politicilor curriculare la
standardele educaţionale naţionale şi internaţionale, Metodologiei
realizării procesului educaţional la distanţă.
 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a
finalităţilor pe nivele de şcolaritate în conformitate cu modificările
legislative recente.
 Asigurarea calităţii educaţiei conform standardelor de calitate şi
aşteptărilor beneficiarilor.

Stabilirea ofertei educaţionale a şcolii în funcţie de nevoile specifice
ale comunităţii.
 Aplicarea sistemului instituţional de evaluare.
 Valorificarea rezultatelor la examene şi concursurile şcolare, pe baza
datelor statistice deţinute, pentru creşterea performanţelor şcolare.
 Asigurarea dobândirii competenţelor de bază pentru toţi elevii.
 Asigurarea organizării şi desfăşurării procesului educaţional
ONLINE, pe diverse platforme educaţionale.


Indicatori de performanţă:














concordanţă cu documentele MEC al Republicii Moldova;
atingerea standardelor de eficienţă a învăţării;
obţinerea calităţii şi promovabilităţii la examenele de absolvire ≥ 98%;
respectarea legalităţii;
respectarea termenelor;
eficienţă, promtitudine;
creşterea procentului elevilor care obţin locuri la concursurile şcolare şi extraşcolare;
concordanţa cu nevoile şcolii şi comunităţii;
creşterea procentului mediilor rezultatelor şcolare;
reducerea cu minim 10% a absenţelor nemotivate;
respectarea regulamentelor;
identificarea oportunităţilor şi a problemelor;
realizarea procesului educaţional la distanţă.

Respectarea
Funcţia

Proiectare
şi organizare

Activităţi

Termen

Resurse
umane

Organizarea comisiilor
metodice pe arii curriculare

Septembrie

Consiliul
Profesoral

Repartizarea manualelor şcolare
pentru elevii claselor I-a – XII-a

August

Actualizarea
prevederilor
Întocmirea
rapoartelor
Regulamentului
intern de
analiză pentru anul şcolar
precedent
Elaborarea CDS ţinând cont
de opţiunile elevilor

Septembrie

Diriginţii
Bibliotecara

Resurse
materiale
Dosarele
comisiilor
metodice
Setul complet de
manuale pentru
fiecare elev

Consiliul
Profesoral
Administraţia
liceului

Legislaţia în
vigoare
Raportări, date
statistice

Septembrie

Directorii
adjuncți

Corespondenţa
dintre opţiunile
elevilor şi CDS
acordate

Întocmirea planificărilor,
planurilor de activitate a
comisiilor metodice conform
indicaţiilor MEC al
Republicii Moldova

Septembrie

Director
adjunct
pentru activitatea
metodică

Elaborarea proiectului planului
de
şcolarizare pentru noul an şcolar

Septembrie

Director
adjunct
pentru educaţie

Evidenţa programelor de
formare
a cadrelor didactice

Septembrie

Monitorizarea şi valorificarea
rezultatelor elevilor la
evaluările în baza textului
administraţiei liceului

Conform
planificării

Realizarea tezelor semestriale

Septembrie

Director adjunct
pentru
activitatea
metodică
Directorii
adjuncți

Director
adjunct
pentru activitatea
metodică

Dosarele
comisiilor
metodice

Oferta
curriculară

Programe

Materiale de
analiză, programe
de pregătire

Decembrie, mai Director adjunct

Materialele
tezelor
semestriale
Director
Regulamentul de
Director adjunct
organizare şi
pentru activitatea
desfăşurare a
metodică
examenelor de
absolvire a
gimnaziului şi
liceului, Metodologia
testării naţionale în
învăţământul primar
pentru activitatea
metodică

Informarea elevilor din
clasele a IX-a şi a XII-a cu
privire la Regulamentele de
organizare şi desfăşurare a
examenelor de absolvire şi a
elevilor claselor a IV-a cu
Metodologia evaluării
naţionale

Martie

Organizarea simulărilor pentru
elevii claselor a IX-a şi a XII-a

Aprilie

Director adjunct
pentru activitatea
metodică

Noiembrie

Director
adjunct pentru
educație

Organizarea concursurilor
şcolare

Metodologiii,
programe
Materialele
concursurilor
şcolare

Coordonare şi
monitorizare

Elaborarea unui orar
echilibrat şi adaptabil

Monitorizarea implementării
Curriculumului Naţional,
Metodologiei ECD în clasele
a I-a – IV-a, Metodologiei de
evaluare la disciplinele
şcolare din învăţământul
gimnazial şi liceal, prin
implementarea graduală şi a
CDŞ
Organizarea şi desfăşurarea
concursurilor şcolare şi
extracurriculare

Septembrie

Comisia de
întocmire a
orarului

Permanent

Administraţia

Respectarea
recomandări
lor
psihopedago
gice privind
orarul liceului

Plan de
asistenţe la
ore

Pe parcursul
anului

Director
adjunct
pentru
educaţie

Participarea
elevilor la
aceste
concursuri

Analiza ritmicităţii notării,
evaluării graduale, ECD şi a
frecvenţei elevilor

Lunar

directorii
adjuncți
director
adjunct
pentru
educaţie

Analiza
ritmicităţii
notării şi a
frecvenţei
elevilor

Monitorizarea testării iniţiale şi
a celor pe parcurs pentru
urmărirea progresului şcolar

Lunar

Director
adjunct
pentru
activitatea
metodică

Rapoarte

Realizarea pregătirii elevilor
dotaţi pentru participarea la
concursurile şcolare

Semestrul I

Director
adjunct
pentru
activitatea
metodică

Documente
oficiale

Asigurarea aplicării corecte a
documentelor curriculare
naţionale la toate disciplinele
şcolare

Pe parcursul
anului

Administraţia

Documente
oficiale

Control şi
evaluare

Analiza semestrială şi
anuală a întregii activităţi
desfăşurate

Începutul
semestrului şi
al anului şcolar

Administraţia
liceului

Materiale de
analiză ale
Consiliului
profesoral

Întocmirea
documentaţiei
necesare pentru susţinerea
examenelor de absolvire

Conform
desfăşurătoru
lui

Întocmirea notelor
informative şi rapoartelor
privind controalele realizate

Permanent

Arhivarea şi păstrarea
documentelor şcolare

Conform
nomenclator
ului

Director

Arhivarea şi
păstrarea
documentel
or şcolare

Monitorizarea şi
valorificarea rezultatelor
elevilor la evaluările
interne şi externe

Permanent

directorii
adjuncți

Materiale de
analiză

Urmărirea asigurării calităţii
educaţiei, a modului în care
se realizează atribuţiile
manageriale la nivelul
comisiilor metodice şi
fiecărui cadru didactic în
parte: controlul parcurgerii
ritmice a materiei; analiza
obiectivă a nivelului de
pregătire a elevilor, cu măsuri
concrete de ameliorare a
situaţiilor necorespunzătoare;
controlul evaluării continue şi
corecte a elevilor,
desfăşurarea tezelor
semestriale.

Conform
planificării

Administraţi
a liceului

Documente
şcolare
Asistenţe la
ore

Prim directoradjunct

Dosarele de
înscriere ale
absolvenţilor

Administraţi
a liceului

Documente
elaborate
conform
standardelor
de eficienţă a
învăţării

Comunicare şi
motivare

Consultarea părinţilor şi a elevilor
în vederea repartizării orelor din
CDŞ

Mai

Administraţia
liceului

Formulare de
opţiuni cu
semnăturile
elevilor,
cererile
părinţilor

Participarea tuturor cadrelor
didactice la activităţile desfăşurate
în cadrul programelor de formare
continuă

Permanent

Director adjunct
pentru
activitatea
metodică

Certificate/adeveri
n ţe care atestă
participarea la
aceste stagii

Atestarea cadrelor didactice

Conform
graficului

Organizarea comisiilor de lucru, a
comisiilor metodice, a comisiei
pentru Drepturile copilului,
comisiei de atestare

Septembrie

Stimularea elevilor câştigători ai
concursurilor şcolare şi a
cadrelor didactice implicate în
pregătirea acestora

Periodic, în
funcţie de
calendarul
specific

Consiliul
Reprezentativ
al părinţilor

Sponsorizări,
donaţii

Realizarea unor sondaje în rândul
elevilor şi al cadrelor didactice de
specialitate legate de problemele
curriculare, pentru asigurarea feedback-ului necesar reglării unor
neajunsuri şi transmiterea
observaţiilor şi propunerilor la
nivel superior

Februarie

Psiholog

Mijloace specifice

Acordarea de consultanţă în
problemele de proiectare
curriculară, evitând abordările
strict formale
Realizarea graficului de
interasistenţe în vederea asigurării
asistenţei metodice şi de
specialitate pentru profesorii
debutanţi, nou încadraţi

Sem. I + II

Directorii adjuncţi

Materiale

Octombrie
Ianuarie

Director adjunct
pentru
activitatea
metodică

Respectarea
graficelor

Îndrumarea Consiliului Elevilor
la nivelul unităţii şcolare

Septembrie

Director adjunct
pentru educaţie

Criterii de selecţie

Formarea unor echipe de cadre
didactice pentru elaborarea şi
alegerea auxiliarelor curriculare
la toate disciplinele

Sem. I + II

Şefii comisiilor
metodice

Criterii de selecţie,
metodologii

Asigurarea unui climat de
muncă eficient în folosul
elevilor

Sem. I + II

Administraţia

Comunicarea
intrainstituţională

Sprijinirea iniţiativelor cadrelor
didactice

Sem. I + II

Administraţia

Comunicarea
intrainstituţională

Responsabilii
comisiei de
atestare
Consiliul de
administraţie

Certificatele de
grad didactic
Componenţa
comisiilor de
lucru în anul
şcolar
2019-2020,
funcţionarea
corespunzătoare
a comisiilor

