
ȘEDINȚĂ CU PĂRINȚII

Clasa a VIII-a ,,C”

28 octombrie,

2020

Dirigintă:

Instituția Privată Liceul 
,,Da Vinci”



Mesajul  zilei



AGENDA  ȘEDINȚEI:

1. Rezultatele procesului educațional al clasei 

a VIII-a, septembrie-octombrie, anul de 

studii 2020-2021;

2. Încadrarea elevilor în activități pe interese, 

cercuri, secții sportive, instrument, artă...

3. Comportamentul copiilor în mediul online 

în funcție de vârstă și posibilele riscuri 

asociate acestora

4. Diverse.



Orarul clasei

➢ Vorbim despre orarul sunetelor la 

general;

➢ Pauza mare obligatorie pentru toate 

clasele;

➢ Opt lecții pe zi ...

➢ Anexam orarul dacă îl avem...



Activitate individuală



Cadre didactice
 Limba română – Pîrțac Mariana

 Limba engleză – Timotin Mariana

 Limba germană – Natalia

 Matematica – Mînzăraru Nina

 Fizica – Rusu Angela

 Chimia – Chiosa Zinaida

 Istoria – Pila Victoria

 Geografia/Ed.civică – Chirică Maria

 Biologia/ȘTED – Pașa Lilia

 Ed. fizică - Țenu Silvia

 Ed. muzicală – Savan Ion

 Ed. economică – Zapșa Andrei

 Psiholog – Popenco Gabriela

 Dirigintă –Chirică Maria



Evaluarea rezultatelor 

școlare
 Evaluarea inițială - a 2-3 săptămână din 

septembrie

 Evaluarile sumative – la finisarea fiecărei 

unități de învățare / modul (2-3-4)

 Evaluări formative – 10-15 min. la început 

de unitate de învățare

 Evaluarea curentă – zilnic

 Lucrări de laborator: biologie, chimie, fizică

 Lucrări practice: geografie, 2 pe an;

 Proiecte, Portofoliu, Prezentări Power Point 

etc...



Regulamentul școlar
1. Punctualitatea  matinală și respectarea 

orarului la ore/cantină/alte activități;

2. Respectarea uniformei școlare;

3. Respectul față de cadrele didactice, colegi, 
personal auxiliar;

4. Anunțarea absenței anticipat (sms);

5. Conectarea online pe Google meet în caz de 
absență de la ore/linkurile pe discipline;

6. Ieșirea de pe teritoriul liceului doar cu 
permisiunea dirigintelui;

7. Accent maxim pe rezultatele școlare, verificare 
zilnică;

8. Verificarea registrului electronic studii.md;

9. Completarea zilnică a registrului sănătății;

10. Telefoanele mobile sunt interzise;

11. Prezentarea certificatelor medicale la timp.



Manualele și rechizitele școlare:

 Oferite de liceu

 Cerințe: semnate, învelite, atitudine 

grijulie

 Caiete auxiliare la manuale









Încadrarea elevilor clasei a VIII-a ”A” în activitățile 

sportive, cluburi pe interese, muzică și arte    



3. Comportamentul copiilor în mediul 

online în funcție de vârstă și posibilele 

riscuri asociate acestora



 Comportamentele copiilor în mediul online în 
funcție de vârstă și posibilele riscuri asociate 
acestora;

 importanța comunicării prietenoase a 
părinților cu copiii despre interese în mediul 
online, conținuturi publicate sau/și 
distribuite, prieteniile în mediul online;

 observarea  comportamentului copilului  și a 
posibilelor  semne  că acesta ar putea trece
printr-o situație neplăcută în mediul 
online/abuz  în mediul  online.



Siguranța navigării 
pe Internet



Datele cu caracter personal

 Pentru siguranța noastră este necesar să nu 
postăm date cu caracter personal, precum 

numele, adresa sau numarul de telefon.



 De asemenea este necesar să nu punem la 
dispoziția persoanelor străine poze personale, 
pentru a nu ajunge în situația de a fi folosite 

de alte persoane fără acordul nostru. 







Conștientizează și acceptă!

❖tehnologiile informaționale fac parte din generația copilului tău
❖este valoarea cu care trăiește copilul 
❖negând și limitând, îndepărtezi copilul de tine 

Rolul tău este cum să-l înveți să utilizeze 
tehnologiile, evitând pericolul

❖Nu este suficient o singură discuție
❖Nu este suficient doar să verifici computerul/telefonul
❖Nu este suficient doar să verifici semnele pe corp
❖Copilul tău știe că este monitorizat, astfel își poate schimba 
comportamentul și poate  să-ți dea răspunsul pe care tu vrei să-l 
auzi. 



Sugestii şi recomandări

Copilul trebuie învăţat că poate închide ferestrele cu jocurile
dubioase, ferestrele de chat, e-mail-ul şi chiar computerul.

Menţinerea unei relaţii de încredere, sinceră, reciprocă cu
copilul, pentru a putea mereu discuta despre potenţiale riscuri
din mediul on-line.

Oferirea suportului emoțional copilului și senzației că nu este
singur cu problemele sale.

Instalarea programelor de control parental- solicitaţi

consultanţă la instalarea programelor de control parental în magazinele

de vânzare a dispozitivelor IT sau prestatorului de servicii Internet.

www.siguronline.md- părinţii/ copiii pot accesa pentru a
adresa întrebări şi primi răspunsuri de la specialişti (proiect
lansat de Centrul Internaţional “La Strada”).

http://www.siguronline.md-/




 Instruirea elevilor cu 

referire la profilaxia și 
măsurile obligatorii de 
protejare împotriva infectării 
cu Covid-19 și alte situații de 
risc pentru viață și sănătate 
(pericole de incendii, traficul 
rutier, electrocutare și alte 
cazuri care pot apărea în 
perioada vacanței, când 
copiii dispun de timp liber 
pentru joacă,    călătorii și 
alte modalități de odihnă).



Diverse:

➢ Regimul zilei;

➢ Manualele acasă;

➢ Informarea la timp a dirigintelui despre 
absența copilului;

➢ Posibilitatea de a reveni la școala 
online;

➢Securitatea în vacanță;

➢Întrebări, propuneri, sugestii...



MOTTO

,,Ceea ce-i puternic şi durabil 

este ceea ce-i firesc,

Iar lucrul cel mai firesc este

Familia.

Familia trebuie să fie punctul de  

plecare a tuturor instituţiilor”.

(Honore de Balzac)



Principala 

prioritate este 

sănătatea 

Dumneavoastră



Alte servicii acordate:

 Medic – asistență medicală în caz de 

necesitate

 Personal tehnic - curățenie 2 ori pe zi

 Serviciile cantinei - alimentație 3 ori pe 

zi

 Biblioteca – asigurarea cu manuale, 

literatură artistică, etc...



Evaluarea ședinței:

1. Cum v-ați simțit pe 

parcursul sedinței? De ce?

2. Plec de la ședință cu gândul 

...


