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PLANUL
de activitate a catedrei

DE DISCIPLINE
SOCIO - UMANE

pentru anul de învăţăm ânt 2020 - 2021

E xam inat la şedinţa catedrei
de discipline socio-um ane
Proces verbal nr. 1

„ 15 "septembrie 2020
Ş ef catedră

Tom uz

P lan u l de perfecţionare, atestare

Nr.

Numele şi
prenumele
profesorului

Atestarea

Anul
perfecţionării

Locul

Termenul
Confirmarea

1.

Beşleaga Octavian

2020

CAIR

2019-2020

/

2.

Coţuc Laura

2019

CAIR

2019-2020

//-/. engleză
II-l.franceză

3.

Olievschi Diana

2019

CAIR

2019-2020

Grad
didactic

II-m etodist

f

Cabinete, laboratoare
Nr.

D enum irea cabinetului,
laboratorului

Şef

N um ărul cabinetului

2.

Limba şi literatura română

Olievschi Diana

Nr.7

3.

Geografie

Todosiciuc Valentina

Nr.23

4.

Educaţie fizică

Cărăruş Vasile

Sala sportivă

5.

Discipline socio-umane

Şoşu Igor

Nr.46

7.

Istorie şi educaţie civică

Buinovschi Raisa

Nr.49

9.

Limba străină

Coţuc Laura

Nr.69

Discipline tehnice

Catelli Maria

Nr.68

1

Activitatea didactico-metodică

(planificarea procesului de studii, elaborarea şi perfecţionarea program elor pe disciplini şi
practicilor, planurilor tem atico-calendaristice, întocm irea m anualelor, ciclurilor de
prelegeri, îndrum ărilor didactico-m etodice, lucrărilor m etodice, fişelor instructive,
recenziilor la diferite m ateriale didactico-m etodice, lucrul de elaborare a curriculei lâ
specialităţile şi discipline, proiectarea didactică şi de perfecţionare a com plexelor
didactico-m etodice etc.)
N
r.
■

D enum irea activităţii

E xecutor

Term enul

Elaborarea şi examinarea proiectelor de lungă
durată la următoarele discipline:

f

-

Limba şi literatura română

-

S. Tomuz

22.09.2020

D. Olievschi

22.09.2020

M.Catelli

22.09.2020

T. Cernicenco

Sem .ll

-

Limba engleză

V. Şcerbina

22.09.2020

-

Limba engleză

E. Moscatiuc

22.09.2020

L. Coţuc

22.09.2020

R.Buinovschi

22.09.2020

V.Dandara

22.09.2020

1. Şoşu

22.09.2020

J. Chihai

22.09.2020

-

Limba rusă

-

Istorie

1

1

-

Geografie

-

Educaţie fizică

V. Todosiciuc

22.09.2020
I

0. Beşleagă

22.09.2020

V. Cărăruş

22.09.2020

Educaţie civică

J. Chihai

22.09.2020

Educaţie pentru societate

I.Şoşu

22.09.2020

-

Dezvoltarea personală

A.Şoşu

22.09.2020

-

Limba modernă de afaceri

L. Coţuc

22.09.2020

D. Olievschi

22.09.2020

E. Moscatiuc

22.09.2020

S. Tomuz

Pe parcursul anului

-

f

-

Cicluri de teste la
limba şi literatura româna

1

-

Jocurile olimpice

V. Cărăruş

-

Teste

A. Şoşu

Parcursul anului

-

Gramatica limbii franceze

D. Olievschi

Parcursul anului

-

Perfecţionarea com plexelor didactico -metodice

Membrii Catedrei

Sem.ll

f

Pe parcursul anuluţ

-

Elaborarea proiectelor didactice ale lecţiilor

Membrii Catedrei
Parcursul anului

-

-

Elaborarea m aterialelor de evaluare

Membrii Catedrei

Parcursul anului

Organizarea şi desfăşurarea lecţiilor
demonstrative

Membrii Catedrei

Parcursul anului

f
-

-

Organizarea şi desfăşurarea olim piadelor
interne şi participarea la concursul zonal

Membrii Catedrei

Examinarea m aterialelor tezelor şi examenelor
semestriale

Membrii Catedrei

Parcursul anului

Parcursul anului
!

Studierea, generalizarea, propagarea şi im plem entarea
experienţei pedagogice avansate

E xecutorul (ri)

Nr.
1.

C onţinutul
experim entului
autorul

T erm ene de realizare

Form a de
finalizare

octombrie

Evaluarea

Olievschi Diana

sfârşit

încep ut
mai

activităţilor

Planul lecţiilor dem onstrative
Septem brie/Noiem brie
Nr

Executanţi

Tema lecţiei

Termenul
provizoriu

Termenul

octombrie

octombrie

noiembrie

noiembrie

Cotuc Laura

Exerciţii acrobatice.Bârna-învăţarea
exerciţiilor de bârnă,paşi de
dans,săritură, întoarcere
învăţarea aruncării mingii la coş de
p e loc, în mişcare prin săritură
Coco Chanel
f

octombrie

octombrie

Cotuc Laura

The World is Beatiful

noiembrie

noiembrie

1.

Beşleaga
Octavian

2.

Beşleaga
Octavian

3.
4.

^ '

>

>

Elaborări metodice
Tem a

Profesor
1.

Coţuc Laura

2.

Olievschi D iana

3.

Tom uz Svetlana

4.

M oscaliuc Elena

Le role de la recherche de m arche pour assurer la
com petitivite de l ’entreprise
Rolul com unicării în predarea lim bii şi literaturii rom âne
si lim bii franceze
Form area com petenţelor transdisciplinare la disciplina
lim ba şi literatura rom ână în ciclul liceal prin utilizarea
strategiilor didactice interactive
V ocabulary and gram m ar o f Publications on Environm ent
Protection and their Translation into Russian.

Elaborări / m odificări curricula
Nr.
d/o
1.

D isciplina
Limba străină
domeniu

Specialitatea
f
aplicată

în

TP-21 dual

P rofesor
Coţuc Laura

Planul şedinţelor catedrei
Nr.

D enum irea chestiunii

R aportor,
coraportor

Şedinţa nr.1

1.

Term enul

Rem arcă

septembrie

Examinarea proiectelor de lungă

Şef catedră

durată

Membrii catedrei

i

Aspecte specifice privind organizarea
procesului educaţional la disciplinele

Şef catedră

socio-umane. Strategia de proiectare

Membrii catedrei

2.

în anul de studii 2020-2021
Şedinţa nr.2

octombrie

Examinarea Regulamentului de

1.

f

Şef catedră
participare la concursul,.Pledoarie
Membrii catedrei
pentru pedagogie”
Aprobarea graficului de asistare la

Şef catedră

orele demonstrative în cadrul catedrei

Membrii catedrei

2.

'

Şoşu A
Analiza activităţii extracurriculare
3.

ONLINE

Tilipeţ V
dedicată Zilei Profesorului
Membrii catedrei

Şedinţa nr.3

1.

Analiza orei demonstrative cu
genericul: Exerciţii

acrobatice. Bârna-învăţarea
exerciţiilor de bârnă,paşi de
dans, săritură, întoarcere, p ro fe s o r
2.

noiembrie

Beşleaga Octavian
f

Membrii catedrei

Beşleaga 0 .
Analiza orei demonstrative cu
Coţuc Laura
genericul:Coco Chanel,
profesor Coţuc Laura

!
Membrii catedrei

Şedinţa nr.4

1.

Analiza orei demonstrative cu
genericul: învăţarea aruncării

mingii la coş de p e loc, în mişcare
prin săritură, p ro fe s o r Beşleaga 0 .

decembrie
Beşleaga Octavian
Membrii catedrei

Analiza orei demonstrative cu
2.

genericul: The W orld is Beatiful
profesor Coţuc Laura

Coţuc Laura
Membrii catedrei
i

Examinarea şi aprobarea subiectelor
pentru teze şi examene (sesiunea de
iarnă)
3.

Membrii catedrei

1

Nr.

D enum irea chestiunii

Şedinţa nr.5

R aportor,
coraportor
i

Direcţiile de activitate a catedrei în
semestrul II

Profesorii de limba şi

2.

Organizarea şi desfăşurarea
recitalului de poezii „Luceafărul
literaturii române,,
profesorii de limba şi literatura română
Totalizarea activităţilor desfăşurate în

Svetlana Tomuz

semestrul I

Membrii catedrei

2.

ianuarie

Membrii catedrei
i
literatura română
Membrii catedrei

Şedinţa nr.7

1.

Rem arcă

Şef catedră

1.

3.

Term enul

februarie

Pregătire către concursul Zonal la
Membrii catedrei
disciplinele generale
Comunicare în cadrul catedrei cu
genericul: m o d e l a r e a g â n d ir ii

f
Tomuz Svetlana

ELEVULUI ÎN MEDIUL ONLINE,profesor
Tomuz Svetlana

Membrii catedrei

Şedinţa nr.8

martie

Comunicare în cadrul catedrei

1.

,, Metode şi tehnici de predare în

Olievschi D

cadrul orelor de limba

Membrii catedrei

franceză”,profesor Olievschi D
Şef catedră

2.

Analiza rezultatelor de la concursul
zonal la disciplinele generale

Membrii catedrei

Şedinţa nr.9

1.

aprilie

Analiza activităţii „T re i culori şi o

Şoşu Igor.Ş

singură iubire”,Şoşu Igor.Şoşu Aurelia

Şoşu Aurelia
Membrii catedrei

3.

Examinarea şi aprobarea subiectelor
|
pentru teze şi examene(sesiunea de

Membrii catedrei

vară)
Şedinţa nr.10

1.

mai

Sarcinile catedrei de discipline
socio-umane în vederea susţinerii

Membrii catedrei

examenelor de bacalaureat
2.

Şef catedră
Totalizare

Membrii catedrei

