Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului
raional Nisporeni pentru perioada 09.03.2021-14.03.2021
Nr.
d/o

Măsurile
preconizate

Data, ora
desfăşurării

Locul
desfăşurării

1

Ședința
operativă

Marti
09.03.21

Format Online

2

Prezentarea
rapoartelor/
notelor
informative
către DÎTS
Nisporeni

Martie, 2021

3

Asistență
psihologică
copilului cu
tulburări din
spectrul autist.
Recomandări
de lucru pentru
continuarea
terapiei la
domiciliu.

Marți, 09
martie

4

Formarea
cadrelor
didactice și
manageriale
(on-line)

Marți, 09
martie

5

Ședință de
lucru a echipei
de
implementare a
proiectului /
inițiativei
Terre des
Hommes
Moldova, anul

Principalele
chestiuni la
ordinea de zi
Cu privire la
activitatea
serviciilor, se
cțiilor și
direcțiilor din
cadrul consiliului
raional.
1.Prezentarea
ofertelor pentru
concursul ”Elevul
anului”;
2.Prezentarea
dosarelor pentru
conferirea
gradului didactic I
și conferire/
confirmarea
gradului didactic
superior

Atelier cu cadrele
didactice la
Educația pentru
societate, clasa a
VII-a, unitatea IV
Online,
platforma
Google Meet

Nota cine
participă
Preşedintele
raionului, șefii
serviciilor
secțiilor și
direcțiilor
Consiliului
raional

Colaboratorii
DÎTS
Conducătorii
instituțiilor
de
învățământ

Drumea O.

10.00
Marți,
09.03.2021,
ora 11:00

Responsabil

Lungu
Valeriu
Drumea Olga

Cheibaș R.

2021.

6

Brainstorming
- generarea
ideilor pentru
viitorul
proiect.
Quiz cu
întrebări în
baza lecturii
cărții /
vizionării
filmului
,,Harry Potter
și Piatra
Filozofală”
(tema pentru
acasă) –
concurs,
premierea
tinerilor clasați
pe primele 3
locuri.

Marți,
09.03.2021,
ora 17:00

7

Verificarea
rezultatelor
școlare (clasa
a X, XI-a) ale
candidaților la
bacalaureat,
înmagazinate
în SAPD

09 – 10
martie

8

Formarea
cadrelor
didactice și
manageriale
(on-line)

Miercuri, 10
martie
09.00

Cheibaș R.

Online,
platforma
Quizizz.com

Colaboratorii
DÎTS

Seminar cu
profesorii de
istoria românilor
și universală:
Matricea
dezvotării
competențelor la
istoria românilor
și universală.
Evaluarea finală
și certificarea
copiilor cu CES

Lungu
Valeriu

9

Întâlnire online
,,Bullying-ul
explicat
adolescenților:
opresc,
vorbesc, ajut”
cu psihologul
Daniela TerziBarbăroșie.

10

Seminar cu
profesorii de
istoria
românilor și
universală:

Miercuri, 09
martie

Asistență
educațională
copiilor cu
TSA (Ciorești)
și tulburări de
comportament
(Nisporeni)

Miercuri, 10
martie

12

Formarea
cadrelor
didactice și
manageriale
(on-line)

Joi, 11 martie

13

Masă rotundă
cu privire la
elaborarea
Strategiei de
tineret și a
Planului de
acțiuni pentru
anul 2021 pe
domeniul
politicilor de
tineret în
raionul
Nisporeni, cu
participarea
specialistului
din cadrul APL
II responsabil
de politici de
tineret,

11

Miercuri,
10.03.2021,
ora 16:00

Facebook
Live, online

Vineri, 11
martie

Campanie
realizată de Terre
des Hommes
Moldova –
,,STOP
BULLYING!
Opresc. Vorbesc.
Ajut.”

Bolun M.

Matricea
dezvotării
competențelor la
istoria românilor
și universală.
Evaluarea finală
și certificarea
copiilor cu CES

Rotaru N.
Lungu
Valeriu

Pahome L.

Joi, 11 martie

Joi,
11.03.2021,
ora 14:30

Seminar
metodologic ,,
Sugestii pentru o
interacțiune
corectă cu copiii
din spectru autist
Centrul
Raional de
Tineret
Nisporeni

Drumea Olga

Bolun M.

reprezentanțilo
r Consiliului
Raional al
Tinerilor din
Nisporeni și
angajaților
Centrului
Raional de
Tineret
Nisporeni.
14

Prezentarea
rapoartelor/
notelor
informative
către MECC

Totalizarea
Croitoru
activităților
Marian R.
dedicate
siguranței on-line;
Propuneri pentru
instituirea
centrelor de
bacalaureat;
Propuneri pentru
Comisia națională
de examene, BAC
2021

10 martie
12 martie

15

Quiz tematic
,,Voluntariatul
” - călătorie
prin experiența
de voluntar,
cunoștințele
obținute –
concurs,
premierea
tinerilor clasați
pe primele 3
locuri.

Vineri,
12.03.2021,
ora 15:00

16

Monitorizarea
situației
COVID în
instituțiile de
învățământ

17

Monitorizarea Pe parcursul
școlarizării
săptămânii
copiilor/elevilo
r din grupurile
de risc

Zilnic

Online,
platforma
Quizizz.com

Pîrlici M.

Lungu
Alexandra

Lungu
Valeriu
Drumea Olga

18

19

20

Specialiștii

Aplicarea
Hotărârii de
Guvern nr.
357.
Completarea
formularului
nr. 5
Examinarea și
soluționarea
petiţiilor
parvenite

La solicitare

Pe parcursul
săptămânii

Colaboratorii
DÎTS

Recepționarea
dosarelor
pentru
concursul la
funcția de
directori

Până la 15
martie

Guțu Viorica

SAP

