Acţiuni prioritare preconizate pentru 06-10.11.2017
Nr.
d/o
1.

06.11.2017

2.

09.11.2017

14.30

IPLT „Olimp”

3.

08.11.2017

15.00

DGETS

08.11.2017

9.30

IPLT „Mihai
Viteazul”

09.11.2017

15.00

DGETS,
cabinetul metodic

08.11.2017

10.00

IET nr.225

08.11.2017

8.30

LT „Gh.Asachi”

Data

Ora

Locul

13.30

DGETS

4.

5.

6.

Acţiunea
Şedinţa în plen a personalului Direcţiei generale
Modificarea regulamentului intern al DGETS în
conformitate cu noile prevederi ale Codului Muncii
Centrul adolescenților - la cei 10 ani de activitate non
formală, trecut prin încercări, succese, iluzii…
Respectarea rigorilor cu referire la protecţia muncii
Centrele de resurse: oportunități de susținere a copiilor
cu CES
Colaborarea cu mass-media. Regulamente, norme și
sugestii
Reflecţii asupra activităţii privind auditul intern
Şedinţa Comisiilor municipale de atestare a cadrelor
didactice şi de conducere
1.Atestarea cadrelor didactice şi de conducere în anul de
studii 2017 – 2018
2.Recomandări cu privire la evaluarea cadrelor didactice
şi de conducere în conformitate cu Metodologia de
conferire / confirmare a gradelor didactice / manageriale
racordată domeniilor, indicatorilor şi descriptorilor
Standardelor de competenţă profesională
Şedinţele Centrului Adolescenţilor în comun cu
Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor
Mese rotunde organizate în comun cu partenerii
sociali
Formarea profesională continuă a personalului didactic şi
de conducere din perspectiva motivării de învățare pe tot
parcursul vieții
(Centrul Metodic Municipal)
„Viața ta contează, ai grijă de ea” în parteneriat cu
Centrul de sănătate prietenos tinerilor „Neovita”
(Centrul adolescenților în parteneriat cu Centrul de
sănătate prietenos tinerilor „Neovita”)
Seminare pentru directorii instituţiilor de învățământ
primar şi secundar
Curs de instruire: „Modalități de promovare a instituției
și formarea bunei imagini în societate”
(Secția Informare și Relații cu Comunitatea)
Seminare pentru cadrele didactice din instituţiile de
învăţământ primar și secundar
Principii și metode de optimizare a condițiilor învățării.
Incidența factorilor psihosociali asupra învățării școlare.
Impactul mediului și climatului familial. (Clasele
primare, şcoala naţională)

08.11.2017

14.00

LT „N.V.Gogol”

7.

08.11.2017

8.30

IPLT „Traian”

8.

08.11.2017

14.00

9.

10.1020.11.2017

Pe
parcurs

10.

19.1021.11.2017

Pe
parcurs

07.11.2017

15.00

11.

01-20.11.
2017

Pe
parcurs

Система работы учителя-словесника по обучению
различным видам исследовательской деятельности в
средних и старших классах (Методический семинар
для учителей русского языка и литературы в школах
с румынским и русским языком обучения)

(Direcţia inspecţie şcolară)
Seminare pentru directorii adjuncţi pentru educaţie
Competențe manageriale - gestionarea situațiilor de
conflict
(Secția educație și tineret)
LT „Ion Creangă” Şcoala experienţei avansate
Tehnici specifice de emitere a sunetului vocal în clasele
cu profil muzical-coral: asigurarea calităţii interpretării
academice şi de intonaţie vocală
(Direcţia inspecţie şcolară)
DGETS
Ciclul de vernisaje cu genericul „Copiii creează
frumosul” (ediţia a IV-a) cu participarea elevilor din
clasele cu profil din instituţiile de învăţământ secundar
general şi extraşcolar
(Secţia educaţie şi tineret)
DGETS,
Proiectul Educațional cu schimb de experiență între
instituțiile de
licee „Educație prin experiență”, ediția a IX-a
învățământ primar
și secundar
DGETS, sala de
şedinţe

Şedinţa de lansare a Proiectului Educațional cu schimb
de experiență între licee „Educație prin experiență”,
ediția a IX-a

(Centrul Adolescenților)
Instituțiile de
Campania de susținere a antreprenorialului în mediul
învățământ primar generației tinere în cadrul Săptămânii Globale a
și secundar
Antreprenorialului
(Secţia educaţie şi tineret)

