
Monitorizarea realizării curriculumului național modernizat centrat pe elev și axat pe unități de competențe  

                                                                                         Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 

                                                                                                   Anul  școlar 2019 - 2020                                                          

                                                                                                                                                                                    

Crezul profesional: Mai întâi fericirea copilului și apoi Matematica, Fizica sau Franceza.                                                                                                                               

Motto latin: Non scholae sed vitae (Nu învățăm pentru școală ci pentru viață). 

                                                                  Problema asupra căreia liceul va lucra în acest an școlar:  

Racordarea procesului educațional instituțional la standardele de  calitate în scopul obținerii  unui grad optim de dezvoltare a elevului în context 

național și  european. 

 

 

Tipul 

controlului 

Problema examinată Obiectivul Metode și forme de 

desfășurare 

Clasa, 

c/d  

Responsabil Se va 

discuta/ 

analiza la: 

Martie 
1. Starea predării disciplinelor școlare 

Tematic 
 

Învățarea prin întrebări: priorități și necesități. A evalua competențele de 
producere a mesajului oral la limba 
franceză. 

Asistarea orelor,   analiză, 
recomandări. 

C/d Dir. adj. CP tematic 

Complex O zi de muncă în clasele a 8-a  : „Realizarea 
învățământului centrat pe elev și pe formare de 
competenţe”. 

A evalua strategiile de p/î/e aplicate 
în demersul educațional. 

Asistarea lecțiilor, orelor 
de clasă, analiza 
proiectelor de lecții. 

8 Dir/adj CA 

Tematic 
 

Integritatea europeană prin istoria predată în 
școală. 

A promova căile didactice de 
formare a competențelor de 
comunicare la elevi. 

Asistarea orelor și analiza 
demersului didactic. 

10-12 Dan M. CA 

Tematic Monitorizarea cunoștințelor elevilor la 
informatică , clasele a 7-a. 

A evalua implementarea 
curriculumului reactualizat. 

Asistarea lecțiilor, test. 7 Druță Iurie CA 

Tematic Săptămâna  comisiei metodice „ Științe 
socioumanistice ”:„Realizarea învățământului 
centrat pe elev și competențe”. 

A evalua metodica predării a 
cadrelor didactice respective. 

Asistarea activităților  
conform planului. 

5-12 Dan M. 
Căpățină A. 

CPMŞ 

Tematic Săptămâna  metodică  a comisiei  metodice  
„Ecologie”( geografie, chimie, 

A evalua aplicarea tehnologiilor 
didactice  și a evidenția experiența 

Asistarea activităților 
conform  planului 

5-12 Gominiuc A. 
Calmîș R. 

CPMŞ 



biologie):„Realizarea învățării centrate pe elev și 
competențe”. 

avansată. elaborat. Druță I. 

Temaic Rolul motivației în reușita învățării limbilor 
străine. 

A evalua tehnicile de motivare a 
elevilor. 

Asistarea lecțiilor, 
conversații cu  elevii.  

1-4 – l. fr. 
11-12 – l. 
engl. 

Gafton L.  
Gominiuc A. 

CPMȘ 

Tematic Săptămîna metodică a limbii franceze: 
„ Realizarea învățării centrate pe elev și unități 
de competențe”.  
Decada francofonă. 

A evalua creativitatea elevilor 
participanți la Decadă. 

Analiza activităților. 1-12 Gafton L. 
Nuța L.  
 

CPMȘ 
 

2.Activitatea educativă 
Tematic  Festivalul „Mărțișor”. Promovarea valorilor naționale, a 

tinerelor talente 
Program de activități 1-12 Văluță A. 

 
CMCDP 

Tematic Educaţia rutieră:„Învăţăm să respectăm regulile 
de circulaţie”. 

Evidenţierea experienţei avansate. Ore publice. Cl. 4C,7C Văluţă A. CMCDP 

                                                                                                                                           3.Starea  documentației școlare 
Tematic  Perfectarea documentaţiei şcolare. Realizarea activității  cercurilor pe 

interese. 
Controlul cataloagelor, 
asistarea orelor 

5-12 Văluță A. 
 
 

Ordin  

Aprilie 
1.Activitatea  cu cadrele didactice 

Tematic, 
 de revenire 

Realizarea procesului de implementare a  
curricula, ediția 2019, la disciplinele școlare 
matematica, l. română   în clasele a 5-a. 

Eficacitatea strategiilor utilizate la 
lecții. 

Asistarea lecțiilor, analiza 
comparativă a evaluărilor 
efectuate. 

5 Druță Iu. 
Gominiuc A. 

CA 

Tematic Ședință cu părinții claselor a 4-a: „Metodologia 
organizării și desfășurării testării naționale la l. 
română și matematică”. 

A familiariza părinții cu subiectul 
dat. 

Prelegeri Părinții cl. a 4-
a 

Dan M. 
 Popa M. 

ȘO 

2.Starea  predării  disciplinelor 
Complex O zi de muncă în clasele a 11-a : „Realizarea 

învățământului centrat pe elev şi pe formarea 
unităților de competenţe”. 

A evalua strategiile de p/î/e aplicate 
în demersul educațional. 

Asistarea lecțiilor, orelor 
de clasă, analiza 
proiectelor de lecții. 

11 Dir/adj CA 
 

Tematic Monitorizarea cunoștințelor elevilor la l. românâ 
și matematica, clasele a 5-a, a 10-a. 

A evalua rezultatele comparative cu 
evaluările inițiale. 

Teste. 5,10 Druță Iurie 
Gominiuc A. 

CA 

Generalizato
r 

Rezultatele aplicării evaluării criteriale prin 
descriptori de către învățătorii claselor întâi. 

A constata nivelul realizării 
capacităților elevilor la disciplinele 
școlare. 

Asistarea  și analiza 
orelor, a Registrului de 
evidență (Diagramei), a 
portofoliului elevului. 

I ABC Popa M. CMÎP 

Tematic Săptămâna  metodică a comisiei  metodice Stabilirea modalităților de Asistarea la activități 1-4 Popa M. CMÎP 



„Învățământul primar”: “Realizarea învățării 
centrate pe elev și competențe”. 

formare/dezvoltare a 
competențelor elevilor. 

conform planului. Munteanu V. 

Tematic Învățarea diferențiată în cadrul orelor de  
informatică.  

A aprecia eficiența lucrului cu elevi 
de diferite niveluri și stiluri  de 
învățare. 

Asistarea orelor, analiză  7-12 Druță Iu. 
 

CPMȘ 

Tematic Evaluarea produselor în baza de criterii.  A verifica eficiența orelor de ed. 
fizică. 

Asistarea orelor, analiză 4-9 Popa M. 
Dan M. 

CA 

3. Activitatea educativă 

Tematic Raport de activitatea  al Consiliului elevilor . A aprecia eficiența lucrului în 
vederea democratizării vieții școlare 

Raportul șefilor de 
departamente 

Președintele 
Consiliului 

Văluță A. 
 

CA 

 Campania ”Spune Da pentru sănătatea ta” Elaborarea planului de activități Informație 1-12 Văluță A. CMCDP 

 Campania de promovare a  activizmului civic 
”VOLUNTARIATUL – implicare activă în folosul 
comunității” 

Dezvoltarea sectorului de 
voluntariat. 

Promovare. 5-12 Văluță A. CMCDP 

Frontal Starea cataloagelor a orelor din component  Evidența frecvenței și a perfectării 
cataloagelor. 

Analiza perfectării 
cataloagelor, conversație 
cu elevii. 

5-12 Valuță A. 
Popa M. 

Ordin 

Tematic Pregătirea dosarelor pentru ajutorul financiar 
elevilor din familii social - vulnerabile. 

A cerceta condiţiile de trai ale 
elevilor. 

Perfectarea actelor. 1-12 Văluţă A. CMCDP 

Mai 
1.   Activitatea  educativă 

 Săptămâna educației europene. Plan de activități Informare, implicare 1-12 Văluţă A. CMCDP 

Ore de clasă publice: „Securitatea vieţii copiilor în timpul vacanţei”. Întîlniri  cu specialiştii , proiecte de lecţii.   Văluţă A., diriginţii.      

2.Realizarea legii școlarizării 

Tematic Activitatea diriginților cu elevii părinții cărora au 
plecat peste hotare. 

Acordarea asistenței psihologice.                                     Şedinţe în grup. 1-12 Văluță A. 
Bulat N.  
Purici T.                    

CMCDP 

Tematic Organizarea activităților extra – curs „Adio, drag 
Abecedar. Bun rămas, treaptă  primară”.                                                                      

Analiza experienței avansate. Asistări, analiză, aprecieri. 1-4  Popa M.                                CMÎP 

3.  Lucrul cu cadrele didactice 

Tematic 
 

Organizarea şi desfăşurarea sesiunii de vară în 
liceu. Rezultatele ei. 

Respectarea Regimului privitor la 
sesiune. 

Studierea materialelor, 
cataloagelor, rezultatelor,   
observarea desfășurări. 

10-11 Druță Iu. CA 

4.Starea predării disciplinelor 

Tematic O zi de muncă a tinerilor specialiști: “Realizarea 
învățării centrate pe elev și pe unități de 
competențe competențe”. 

Stabilirea modalităților de 
formare/dezvoltare a 
competențelor elevilor. 

Asistarea la activități 
conform planului. 

T/sp. Gafton L. 
Druță Iu. 
Gominiuc A. 

CMÎP 



                  
Tematic 

Organizarea testelor sumative în clasele 1-3  și a 
testării  finale (ME) la matematică și limba și 
literatura română în clasele a 4-a. 

A analiza rezultatele realizării 
învățării centrate pe elev și pe 
formare de competențe. 
 

Teste, analiză. 1-4 
 
 
 

Popa M. 
 
 
 
 
 

CA 

Tematic Monitorizarea cunoștințelor elevilor la l. românâ 
și matematica, clasele a 8-a. 

A evalua rezultatele comparative cu 
evaluările inițiale. 

Test. 5,10 Druță Iurie 
Gominiuc A. 

CA 

5.Analiza calității procesului educațional 

Tematic Monitorizarea ed. fizice efectuată de lucrătorul 
medical Gociu E. 

Măsurarea pulsului. 
Cronometrarea lecției. 
Aprecierea densității motrice. 

Testare. 1-12 Dan M. 
Gociu E. 

ŞO 

 




