
Executor: Pîrțac M, director adjunct 

Plan de activitate a IP Liceul „DA VINCI”  

 pe timp de pandemie (  luna aprilie-  10 iunie 2020) 

 
 Aprobat  

directorul instituției,  Guzun Efrosinia 

31 martie 2020 

 
Nr. Acțiuni Perioada Responsabili  Modalități de 

evaluare a 

calității și 

impactului 

Diseminare 

1.  Revizuirea  Planul de activitate a 

instituției și completarea  unui  Plan de 

activitate la distanță pe timp de 

pandemie pentru luna aprilie- mai 
2020, racordate la deciziile MECC 

1-3 aprilie 2020 Administrația  În grupul 

viber TOȚI 

PROFESORII 

2.  Evaluarea/ observarea nivelului de 

competență digitală a cadrelor didactice 

și a elevilor și acordarea asistenței 

tehnice/ logistice necesare. 

Pe tot parcursul 

perioadei de 

studiu on-line 

Batîr Iu. Calitatea 

lecțiilor 

 

3.  Analiza  SWOT a instruirii la distanță 

în IP Liceul „DA VINCI” 

Aprilie 2020 Administrația 

 

  

4.  Actualizarea  de către profesorii a  

prevederilor cu privire la protecția 

datelor cu caracter personal , la 
postarea/ distribuirea/ promovarea 

produselor învățării pe rețelele de 

socializare 

În cadrul 

ședințelor cM și a 

ședințelor cu 
profesorii 

Directorul 

instituției 

 

Monitorizarea 
activităților din 
mediul virtual. 

 

5.   Completarea/ modificarea  și  

aprobarea de către administrație a  

orarului/ lecțiilor  de studiu la 

distanță  pentru fiecare clasă de elevi. 

Monitorizarea îndeplinirii lecțiilor CDS 

și CDAS. 

aprilie- mai 2020 Guzun E. 

Mânzat A. 

 

Respectarea 

orarului și a 

modificărilor 

curente 

 

6.  Raportarea  zilnică  a situației 

operative în teritoriu privind evoluția 

infecției COVID-19.( DGETS) 

Îndeplinirea  zilnică a agendei de 
către părinți (pe  studii.md) a paginii 

„Starea sănătății” 

1 aprilie –  

15 mai 2020, 

ora 9.00 

Mantaluța N. 

Diriginții 

 

 Calitatea 

completării 

registrului și 
rapoartelor 

Raport zilnic 

7.  Adaptarea lecțiilor de curs  din 

perspectiva instruirii  la distanță: 

cadrele didactice își vor revizui și 

adapta  conținuturile curriculare. 

Pe tot parcursul 

perioadei 

Profesorii de 

disciplinele școlare 

Calitatea 

lecțiilor 

 

8.  Consiliere psihologică continuă: 

„Relații, Comunicare și Sprijin”, prin 

tehnici interactive, a elevilor, cadrelor 

didactice, părinților și informarea 

acestora cu prevederile Instrucțiunii 

privind organizarea asistenței 

psihologice pe perioada suspendării 

procesului educațional 

Periodic, pe tot 

parcursul 

perioadei 

Psihologul, 

Gabriela Popenco 

Observarea, 

discuții 

Articol pe 

pagina 

facebook  

DA VINCI 

9.  Organizarea ședințelor  cu profesorii 
on-line pe trepte de școlaritate: Analiza 

rezultatelor zilei, săptămânii de instruire 

la distanță: schimb de idei de bune 

practici, de experiență. Probleme și 

soluții. 

27 aprilie 2020, 
0ra 16.00/ 18.00 

 

Administrația  Proces- verbal 
al CP 

10.  Informarea cadrelor didactice cu 

privire la  rezultatele evaluării e-

registrului pe studii.md: periodicitatea 

înregistrării activităților/ lecțiilor/ 

Pe tot parcursul 

perioadei 
Pîrțac M. 

Adauji O. 

Mantaluța N. 

Calitatea 

completării 

registrelor 

Notă 

informativă 



Executor: Pîrțac M, director adjunct 

evaluărilor  în catalogul școlar/ 

modalitatea de realizare a lecțiilor. 
11.   Ședințe online  cu părinții în vederea 

menținerii colaborării cu instituția de 
învățământ pentru a contribui la 

realizarea obiectivelor educaționale 

comune: „Cu privire la menținerea unui 

stil de viață sănătos în perioada de 

carantină” 

Luna aprilie Diriginții  

 Țenu S. 

 Articole  pe 

pagina 
facebook  

DA VINCI 

12.  Menținerea stării de bine a întregii 

școli. Inițierea campaniei  și a 

concursului: „TOTUL VA FI BINE!” 

 

Pe tot parcursul 

perioadei 

Profesorii de 

ed.plastică: 

Melnic N. 

Sîrbu I. 

Lecții/activități 

în orar 

Articol pe 

pagina 

facebook  

DA VINCI 

13.   Elaborarea materialelor care reflectă 

viziunea elevilor/ cadrelor didactice 

asupra semnificației sărbătorilor de 

Paști: video, PPT, scrisori, desene, 

cântece  etc. 

 17-24 aprilie  

2020 

Cadrele didactice 

Diriginții 

 Articol pe 

pagina 

facebook  

DA VINCI 

14.   O săptămână ALTFEL: excursii 
virtuale cu elevii prin MOLDOVA 

21-24 aprilie Învățătorii, 
diriginții 

  

15.   Desfășurarea proiectului municipal/ 

republican în colaborare cu DGETS 

„LECTURIADA PUBLICĂ”, ediția 

XVII_a,  on-line 

30 aprilie-  

1 mai 2020 

Pîrțac M. 

Doroș A. 

Pîslaru Sv. 

Postovanu I. 

Nr. de 

persoane 

implicate 

Articol pe 

pagina 

facebook  

DA VINCI 

16.   Activitatea teatrului on-line DA VINCI 

și lansarea spectacolelor cu implicarea 

elevilor din clasele gimnaziale: „Vrem 

să dăruim câte o fereastră” de M. 

Vișniec și „ Rădăcini și aripi” de Matei 

Vișniec 

aprilie- mai 2020 Matcovschi E. 

Batîr Iu. 

Pîrțac M. 

 Pagina 

facebook  

DA VINCI 

17.  Desfășurarea săptămânii: „Moldova este 

Europa”, promovarea atitudinii și 

respectului de pace și unitate ( 9 mai) 

4-8 mai  2020  Diriginții  Articol pe 

pagina 

facebook  
DA VINCI 

18.   Ședința consultativă cu părinții și elevii 

claselor a IX-a cu privire la alegerea 

Modelului Plan- Cadru dezvoltat în 

anul de studiu 2020-2021 

15 mai, 

Ora 18.00  

ZOOM 

 Administrația 

 Timotin M. 

  

19.   Desfășurarea activităților de totalizare 

a proiectelor inter- și transdisciplinare 

la toate disciplinele școlare: PPT, 

tutoriale, alte produse ale învățării ( cl. 

V- VIII) 

25-28 mai 2020, 

 În cadrul lecțiilor 

Toate cadrele 

didactice 

 Calitatea 

materialelor 

elaborate 

 Articol epe 

pagina 

facebook  

DA VINCI 

20.  Desfășurarea activităților de  prezentare 

a produselor cercetării școlare ( cl. 9-

11) în cadrul lecțiilor 

25-28 mai 2020, 
 în cadrul lecțiilor 

Toate cadrele 

didactice 

 Calitatea 

materialelor 

elaborate 

 Articol epe 

pagina 

facebook  

DA VINCI 

21.   Returnarea manualelor școlare ( cu 
respectarea regulilor de distanțare 

socială) 

25- 29 mai 2020, 
Ora 10-16.00, 

la recepție 

 Bibliotecara 
 Diriginții 

% returnării 
manualelor și a 

stării lor 

Raport 
bibliotecara 

22.   Consiliul profesoral de promovare și 

absolvire pentru clasele a I- XI și de 

admitere la examene ( cl. XII-a) 

29 mai, ora 12.00 

Sala de festivități 

DA VINCI 

Administrația   Proces-verbal 

23.   Completarea rapoartelor / dărilor de 

seamă: 
- Raport privind realizarea curricula disciplinare 

pe durata organizării procesului educațional la 

distanță/ realizarea curricula disciplinare pe tot 

parcursul anului; 

-Raport privind realizarea activităților 

extrașcolare și a rezultatelor elevilor; 

 

 25.05- 05.06. 

2020, 

 On-line 

Cadrele didactice 
Diriginții 

Șefii CM 
 Directorii adjuncți 

  Note 

informative 

24.   Completarea dosarelor elevilor 1- 05.06. 2020  Diriginții   

25.   Ședințe individuale/ de grup  de 

totalizare a rezultatelor școlare și 

proiectarea activităților pentru anul 

viitor de studiu 2020- 2021: evaluarea 

1-10. 06.2020  Administrația 
 Șefii CM 

  



Executor: Pîrțac M, director adjunct 

activității cadrelor didactice din 

instituție 

 


