Acţiuni prioritare preconizate pentru 28-31.05.2018
Nr.
d/o
1.

30.05.2018

14.00

DGETS

2.

29.05.2018

10.00

DGETS

3.

28.05.2018

15.00

DGETS

4.

28.05.2018

8.30

Instituţia de
educaţie timpurie
nr.16

Data

Ora

Locul

5.

Acţiunea
Şedinţele Consiliului consultativ
Relevanța parteneriatelor internaționale în procesul
educațional municipal
Asigurarea transparenţei deciziilor Consiliului
Profesoral din instituţiile de învăţământ primar și
secundar
Rezultatele atestării cadrelor didactice şi de conducere
în baza metodologiei de evaluare a cadrelor didactice şi
de conducere conform domeniilor, indicatorilor şi
descriptorilor Standardelor profesionale aprobate de
Ministerul Educaţiei
Ședinţa cu directorii instituţiilor de învățământ
preşcolar
Despre rezultatele controlului tematic „Cu privire la
activitatea instituţiilor de educaţie timpurie în perioada
estivală 2018”
Rezultatele organizării și desfășurării controlului special
în instituțiile de învățământ special
Strategii și acțiuni de stabilire și menținere a relației
eficiente de comunicare între DGETS și comunitate
Rezultatele controlului tematic „Activitatea echipelor
manageriale în prevenirea cazurilor de ANET
Respectarea cadrului legal privind ocrotirea sănătăţii şi
vieţii copiilor din IET. Probleme şi soluţii
Şedinţele Centrului Adolescenţilor în comun cu
Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor
Inspecţie frontală
Mese rotunde organizate în comun cu partenerii
sociali
„Comunicăm fără bariere” Centrul SLRA și profesorii
de limba română/alolingvi
(Centrul de studiere a limbii române pentru alolingvi)

30.05.2018

15.00

DGETS,
cabinetul
metodic, bir.nr.18

6.

Mai 2018

Pe
parcurs

7.

Conform
orarului

8.

Săptămânal,
în zilele de
sâmbătă şi
duminică
Mai 2018

DGETS,
Proiect Comunitar „Umăr la umăr”, ediția a X-a
instituțiile de
învățământ primar (Centrul adolescenților, CLCT)
și secundar
Concursul Jocurilor Intelectuale pentru tineret

9.

Mai 2018

Pe
parcurs

Pe
parcurs

Instituțiile de
învățământ
preșcolar, primar
și secundar
DGETS

(Secţia educaţie şi tineret)
Proiect Ecologic „Arată că îți pasă!”, ediția a VI-a
(Centrul adolescenților, CLCT)
Târgul ofertelor școlare (în parteneriat cu instituțiile de
învățământ)
(CMIOP)

10. Mai 2018

Pe
parcurs

USM

11. 30.05.2018

15.00

12. 30.05.2018
(etapa
municipală)
13. 31.05.2018

Pe
parcurs

14. 31.05.2018

8.30

Primăria
municipiului
Chişinău,
bir.nr.13
Instituţiile de
educaţie timpurie,
DGETS
Instituțiile de
învățământ primar
și secundar
Instituțiile de
învățământ primar
și secundar

Pe
parcurs

Acțiuni de sensibilizare a tinerilor privind protecția
mediului: Campania ecologică „Gândește global.
Acționează local”
(Secţia educaţie şi tineret)
Ziua municipală a Absolventului
(Secţia educaţie şi tineret)
Concursul „Scena Copiilor”
(Secția management preşcolar)
Ziua Mondială fără Tutun
(Secţia educaţie şi tineret)
Activitatea solemnă dedicată sărbătorii tradiţionale
„Ultimul sunet”

