Extras din planul de activitate
a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport
pentru luna iunie 2018
I. Şedinţa Consiliului Consultativ
Relevanța parteneriatelor internaționale în procesul educațional municipal
1.

(20 iunie, ora 14.00)
Secţia Informare şi
Relaţii cu Comunitatea
Secţia management
preuniversitar
Centrul Metodic
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,
3.
indicatorilor şi descriptorilor Standardelor profesionale aprobate de Ministerul
Educaţiei
II. Şedinţa Consiliului de Administraţie
(15 iunie, ora 11.00)
Funcționalitatea eficientă a serviciului logopedic în instituțiile de învățământ
Centrul psiho-socio1.
pedagogic
„Managementul formării continue - aspect important în asigurarea calității în
Secţia educaţie vşi
2.
educație„
tineret
Rezultatele evaluării frontale realizate în Liceul Teoretic ,,M.Berezovschi”, pe
3.
parcursul anului de studii 2017-2018
Aprobarea modificărilor Regulamentului privind desfășurarea Concursului
Secţia educaţie vşi
4.
pentru Premiul Municipal pentru Tineret, ediția 2018.
tineret
III. Ședinţa cu directorii instituţiilor de învățământ preşcolar
(13 iunie, ora 10.00)
Despre rezultatele controlului tematic „Cu privire la activitatea instituţiilor de Secţia management
1.
educaţie timpurie în perioada estivală 2018”
preşcolar
Rezultatele organizării și desfășurării controlului special în instituțiile de
Centrul psiho-socio2.
învățământ special
pedagogic
Strategii și acțiuni de stabilire și menținere a relației eficiente de comunicare între
Secţia Informare şi
3.
DGETS și comunitate
Relaţii cu Comunitatea
Rezultatele controlului tematic „Activitatea echipelor manageriale în prevenirea
Secţia management
4. cazurilor de ANET”
preşcolar
Respectarea cadrului legal privind ocrotirea sănătăţii şi vieţii copiilor din IET. Medic igienist al
5.
Probleme şi soluţii
DGETS
Informarea personalului DGETS cu prevederile legale privind integritatea
Secţia resurse umane
6. instituţională cu utilizarea materialelor video din cadrul campaniei
„Integritatea este libertate”, iniţiată de CNA
IV. Activităţi pedagogice, educative, concursuri, manifestări cognitiv-distractive
1. Ziua Internaţională a Copiilor
Scuarul
Secţia educație şi tineret
01.06.2018,
Catedralei;
ora 13.00
sectoarele
municipiului
Chişinău
2. Festivalul Tânărului Meșteșugar, ediția 09-10 iunie 2018 Strada
Secţia educație şi tineret
a III-a
pietonală
3. Proiect ecologic: Spații sigure de joacă
Grădinițele din Secția Informare și
Iunie-iulie 2018
pentru copii
municipiu
Relații cu Comunitatea,
Serviciul management
preșcolar
4. Concurs internațional pentru recitatorii
DGETS
Secția Informare și
Iunie-august
de poezie eminesciană „La Putna”,
Centrul
Relații cu Comunitatea,
2018
etapa locală - Chișinău, etapa
Academic
Secția educație şi tineret
internațională - Suceava. Proiectul
„Mihai
„Trasee eminesciene”
Eminescu”
Mănăstirea
Putna
2.

5. Proiectul „Consolidarea capacităților
tinerilor pentru participare”
6. Acțiuni educative și cognitiv-distractive
în tabere de odihnă desfășurate de către
ONG-urile de tineret
7. Ziua Mondială de combatere a
drogurilor

Iunie 2018

8. Campanii de informare tematice în
cadrul Vacanței active

Iunie-iulie 2018

Iunie-august
2018

Taberele de
odihnă

26 iunie 2018

Instituțiile de
învățământ
primar și
secundar
Taberele de
odihnă pentru
copii
România

9. Asigurarea schimburilor de delegații în Iunie 2018
scopul promovării bunelor practici în
managementul educațional cu tema:
„Racordarea instituțiilor de învățământ la
standardele europene prin implementarea
bunelor practici și inovații”

Secția educație și
tineret
Secția educație și
tineret
Secţia educaţie şi
tineret
Centrul adolescenților,
CLCT
Secția informare și
relații cu comunitatea

Orarul examenelor de absolvire a gimnaziului





Examenul 1. Limba şi literatura română alolingvi, 04.06.2018
Examenul 2. Matematica, 07.06.2018
Examenul 3. Limba de instruire, 11.06.2018
Examenul 4. Istoria românilor şi universală, 14.06.2018

Regulamentul cu privire la examenul național de bacalaureat
(aprobat prin ordinul MECC nr.47 din 23 ianuarie 2018)







Examenul 1. Limba şi literatura română (alolingvi) - 05.06.2018;
Examenul 2.Limba de instruire - 08.06.2018;
Examenul 3. Limba străină - 12.06.2018;
Examenul 4. Disciplina de profil - 15.06.2018;
Examenul 5. Disciplina la solicitare - 19.06.2018;
Examenul 6. Limba și literatura maternă (ucraineană/bulgară/găgăuză) - 22.06.2018.

