Extras din planul de activitate
a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport
pentru luna mai 2017
I. Şedinţa Consiliului Consultativ
(24.05.2017, ora 14.00)
Prezentarea rezultatelor schimbului de experienţă cu orașele SanktSecţia Informare și Relații cu
1.
Peterburg; Cernăuţi, Ukraina; Grodno, Belarus
Comunitatea
Despre activitatea echipelor manageriale și a cadrelor didactice în crearea Specialistul principal la
condițiilor optime – factor incontestabil în sporirea calității procesului
biologie și chimie
2.
educațional la biologie și chimie în contextul prevederilor curriculumului
modernizat axat pe competențe
Respectarea metodologiei de conferire/confirmare a gradelor
Centrul Metodic Municipal
3.
didactice/manageriale şi de formare profesională continuă
II. Şedinţa Consiliului de Administraţie
(16.05.2017, ora 14.00 )
Monitorizarea accesului la o educație de calitate pentru elevii cu
Direcția inspecție școlară
1.
cerințe speciale din perspectiva cadrului normativ de dezvoltare a
educației incluzive
Activitatea instituțiilor de învățămînt în prevenirea, identificarea,
Secția educație și tineret
2.
sesizarea, raportarea, evaluarea, monitorizarea cazurilor de ANET al
copilului”
Stabilirea districtelor şcolare pentru învăţământul gimnazial, anul de
Secţia management
3.
studii 2017-2018
preuniversitar
III. Şedinţa în plen a personalului Direcţiei generale
(15.05.2017, ora 13.30 )
1. Rezultatele Conferinței științifico-practice „Muncă, Talent, Cutezanță!”, Direcţia inspecţie şcolară
ediția a 50-a
2. Conlucrarea cu mass-media
Secţia informare şi relaţii cu
comunitatea
3. Respectarea prevederilor Regulamentului sanitar „Igiena instituţiilor de
Secţia management
învăţământ primar, gimnazial şi liceal”
preuniversitar
4. Modalităţi psiho-pedagogice în depăşirea provocărilor a angajatului din
CPSP
învăţământ
5.
Diverse
IV. Şedinţa cu managerii principali ai instituţiilor de învăţământ general
1.
Organizarea şi desfăşurarea eficientă a sesiunii de examene 2017
2.
Educația pentru carieră – parte integrantă a procesului educațional

(pe parcursul lunii)
Direcţia inspecţie şcolară
Centrul Municipal de
Informare și Orientare
Profesională
V. Ședinţa cu conducătorii instituţiilor de învățământ preşcolar
(31.05.2017, ora 14.00)
1.
Formarea deprinderilor de sănătate şi igienă la copiii de vârstă preşcolară Serviciul management
preşcolar
2.
Respectarea cerinţelor la elaborarea programului de dezvoltare a
Serviciul management
instituţiei, corelarea activităţilor cu planul anual de activitate
preşcolar
3.
Despre activitatea echipelor manageriale ale instituţiilor de educaţie
Serviciul management
timpurie în vederea realizării acţiunilor metodice, organizate de DGETS preşcolar
VI. Şedinţa cu managerii principali ai unităţilor de învăţământ extraşcolar
(19.05.2017, ora 10.00 )
1.
Activitatea conducătorilor de cerc din instituțiile extrașcolare
Secția educație și tineret
VII. Şedinţele Consiliului metodic municipal
(18.05.2017)
1.
Cu privire la activitatea Centrului Metodic Municipal în anul de studii
Centrul Metodic
2016-2017. Realizări şi perspective;
Municipal
Măsuri de sporire a eficacităţii activităţii managerilor responsabili de
atestare în vederea realizării la un nivel înalt a prevederilor
1

Regulamentului de atestare în instituţiile de învăţământ în anul de
studii 2017-2018;
Diverse
VIII. Ședinţa Consiliului metodic al psihologilor
1.
Rezultatele activității în anul de studii 2016-2017.
Aprobarea direcțiilor de activitate pentru anul de studii 2017-2018
IX. Ședinţa Consiliului metodic al logopezilor
1.
1.Aprecierea rezultatelor seminarelor teoretico-practice:
- “Inovarea proiectării de perspectivă în tulburările de pronunție”
- „Обогащение и активизация словаря у детей с нарушениями речи”
2. Analiza activității Serviciului logopedic și a Consiliului metodic al
logopezilor pentru anul de studii 2016-2017 pe baza Rapoartelor de
activitate.
3.Probleme și perspective.
X. Şedinţele Comisiilor Municipale de Atestare a cadrelor didactice
şi de conducere
1.
Rezultatele atestării şi formării profesionale continue a cadrelor didactice
şi de conducere din instituţiile de învăţământ preşcolar, primar, secundar
(gimnaziu, liceu), special şi extraşcolar în anul de studii 2016-2017
XI. Mese rotunde organizate în comun cu partenerii sociali
Dezbatere „Cum să nu cazi în mreaja viciilor şi DGETS, bir.18,
1.
a moravurilor?”
11.05.17, ora 15.00
„Implementarea Metodologiei privind
Biblioteca DGETS,
procesul de evaluare complexă a cursanţilor în 12.05.17, ora 15.00
2.
toate instituţiile subordonate Primăriei”
XII. Conferinţe/Ateliere
Atelierul ,,Dialoguri culturale”
1.

IPLT ,,S.Haret”
17.05.2017 ora 14.00
DGETS
17.05.2017 ora 14.00

(04.05.2017, ora 10.00)
CPSP
(02.05.2017, ora 14.00)
CPSP

(17.05.2017, ora 14.30)
Secţia Formare Profesională
Continuă şi Atestare
Centrul adolescenţilor,
activul CLCT
Instituţiile subordonate:
Centrul SLRA, „Casa Limbii
Române”, Centrul Lingvistic
„Caşenco”
Secția management
preuniversitar, IPLT ,,S.Haret”
Secţia management
preuniversitar

Atelierul: ,,Reflecții asupra propunerilor
parvenite pe parcursul ,,Dialogurilor
chişinăuiene”, ediţia a VIII-a
Conferinţa de totalizare a activităţii de 2 ani, a DGETS, sala de şedinţe, Centrul adolescenţilor, CLCT
3.
promoţiei a VI-a a Consiliului Local al
17.05.17, ora 15.00
Copiilor şi Tinerilor
XIII. Formarea continuă. Seminare, training-uri pentru managerii principali ai instituţiilor de învățământ
general
De la bun la excelent: formarea coeziunii
IPȘPG ,,Ilie Fulga”
Secţia management
1.
școală - comunitate
preuniversitar
17.05.17, ora 8.30
XIV. Seminare instructiv-metodice pentru:
- managerii instituţiilor de învăţământ secundar responsabili de procesul educaţional la disciplinele şcolare
1. Seminar cu administratorii platformei SAPD și Sala de festivități a
Direcția inspecție școlară
a centrelor de BAC
DGETS
2. Seminar cu administratorii platformei SIME
Sala de festivități a
Direcția inspecție școlară
(cartografierea instituțiilor)
DGETS
3. Seminar cu administratorii Sistemului de
Sala de festivități a
Direcția inspecție școlară
Personalizare a Certificatelor Gimnaziale
DGETS
(SPCG)
- seminare, mese rotunde ședințe de mentorat organizate de Centrul Metodic al Educației Formative
cu instruirea conform Programului „Pas cu Pas”
1.
Evaluarea schimbărilor
CMEF Pas cu Pas,
Centrul Metodic al Educației
(cadrele didactice din educaţia timpurie)
(bd. Decebal, 91, A)
Formative Pas cu Pas
18.05.2017
2
2.

XV. Activităţi pedagogice, educative, concursuri, manifestări cognitiv-distractive
5. Decada educației rutiere ”Atenție –
01 – 12.05.2017 Instituțiile de
Copii!”
învățământ
6. Clubul psihologului practician ,,Firul
25.05.2017,
CPSP
Ariadnei,,: Efectul fenomenului de
ora 10.00
anxietate social asupra reușitei școlare
7. Școala părinților „Arta de a fi părinte”:
19.05.2017,
CPSP
ora 15.00
 Cum influențează copilul fericirea
părintelui
8. Concursul literar „La izvoarele
16.05.2017,
Centrul Academic
înţelepciunii”
ora 10.00
„M.Eminescu”
(bd.Dacia, 20)
9. Maratonul Jocurilor Intelectuale pentru Pr parcursul
Conform orarului
tineret
lunii
10. Concursul municipal al diriginților de
12.05.2017
LTPR
clasă ”Diriginte, drag părinte”
„M.Marinciuc”
(ediția a IX-a, 2017)
11. Fala Laureaţilor concursului municipal
20.05.2017,
Centru de Cultură și
”Ploaia de stele”
ora 15.00
Artă ”Ginta Latină”
12. Târgul ofertelor școlare (în parteneriat
Martie-mai
Elevi, părinți
cu instituțiile de învățământ)
13. Concursul colectivelor teatrale
12-13.04.2017
LT cu profil sportiv
„Trăieşte-ţi clipa” ediția a XIV-a)
„Gloria”
14. Spectacol de binefacere ”Copilărie,
30.05.2017,
Palatul Național
dulce feerie”
ora 18.00
”N.Sulac”
15. Ziua Internațională a Familiei
15.05.2017
16. Activităţi publice cu implicarea ONG
consacrate Zilei Europei
17. Creative Lab Competiition

Mai

18. Festivalul Internațional de interpretare
corală ”G.Musicescu”

03-07.05.2017

19. Concursul municipal „Salvați plantele
vernale” (ediția a III-a)
20. Concursul municipal al formațiilor de
dans sportiv și modern „Constelația
dansului-2016”
21. Festivalul-concurs al muzicii de fanfară

Mai

22. Ziua Mondială fără tutun

31.05.2017

23. Expoziţia-concurs bienală de creaţie
„Exprimă-te prin artă”
24. Ziua municipală a Absolventului

Mai

25. Festivalul Tânărului Meșteșugar, ediția
a II-a
26. Săptămâna educației europene (conform
unui program stabilit)

20-21.05.2017

Mai

12-13.05.2017,
Ora 13.00
21.05.2017

24.05.2017

Mai
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Secţia educaţie şi
tineret
CPSP

CPSP

Metodişti asigurare
didactică
Secția educație și
tineret
Secția educație și
tineret
Secția educație și
tineret
CMIOP

Secția educație și
tineret
Secția educație și
tineret
Secția educație și
tineret
Secția educație și
tineret
Universitatea
Secția educație și
Tehnică a Moldovei tineret
Filarmonica
Secția educație și
Națională
tineret
“S.Lunchevici”,
Sala cu Orgă
DGETS
Secția educație și
tineret
Teatrul municipal
Secția educație și
de păpuși „Guguță” tineret
Grădina Publică
Ștefan cel Mare și
Sfânt
Instituțiile de
învățămînt
DGETS,
CCT sl Buiucani
Palatul Republicii

Secția educație și
tineret

Secţia educaţie şi
tineret
Secția educație și
tineret
Secția educație și
tineret
Strada pietonală
Secția educație și
”E.Doga”
tineret
DGETS, instituţiile Centrul
de învăţământ
adolescenţilor,

CLCT
Centrul
adolescenţilor,
CLCT
Serviciul management
preşcolar
Secția educație și
tineret

11-14.05.2017

MOLDEXPO

06.05.2017
13.05.2017
20.05.2017
CPSP grădiniţa
“Orfeu”
Creşa-gr. nr.135
Grădiniţa nr.74
Creşa-gr.nr.167
pentru copii cu
deficienţe
auditive asociate
IPLT „Principesa
Natalia Dadiani”

Or.Vadul lui Vodă
com.Bubuieci
com.Ciorescu
16-17.05.2017

Metodişti asigurare
didactică
Secţia educaţie şi
tineret

27. Proiect Ecologic „Arată că îţi pasă!”,
ediţia a V-a

Aprilie-mai

28. Concursul „Scena copiilor”

Aprilie mai, 2017
17-18.05.2017

29. Concursul expoziţiilor personale de
desene „Tînărul plastician-2017” (ediţia
a XIII-a)
30. Concursul de recital ”Valeriu Cupcea”
(ediția a XXXIV-a)
31. Concursul tinerilor agenți ai circulației
rutiere ”Educația rutieră – educație
pentru viață”
32. Salonul Internaţional de Carte pentru
Copii şi Tineret
33. Proiectul municipal “Şi tu poţi.
Reciclează”
34. Evaluarea complexă a dezvoltării
elevilor referiți din instituțiile de
învățământ

35. Totalurile concursului municipal pentru
cel mai reuşit proiect al orei de
dirigenţie/scenariu
Nr.
d/o
1.

2.

secundar general
Instituţiile de
învăţământ preşcolar
şi secundar general
Instituţiile
preşcolare
DGETS, sectoarele
municipiului
Chişinău
Teatrul municipal de
Păpuși ”Guguță”
DGETS
LT ”N.M.Spătaru”

Aprilie-mai
12.05.2017

Secția educație și
tineret
Secţia educaţie şi
tineret

Specialiștii SAP

19.05.2017
16-17.05.2017
19.05.2017

11.05.2017,
ora 15.00

Secţia educaţie şi
tineret

Orarul efectuării lucrărilor de evaluare a cunoştinţelor elevilor
Disciplina de studiu
Clasa Timp de
Data
Responsabil
realizare
efectuării
Teze semestriale (disciplinele de studiu
X-XI
90 min.
Mai 2017
Direcția inspecţie
indicate prin ordinul Ministerului Educaţiei
şcolară
al Republicii Moldova)
Testarea natională (limba şi lit.română,
IV
60 min.
Aprilie - mai Direcția inspecţie
limba şi literatura rusă; limba şi literatura
2017
şcolară
ucraineană/ limba şi literatura bulgară;
matematica) alolingvi (conform dispoziţiei
Ministerului Educaţiei al RMoldova)
Nr.
d/o
1.

2.

Orarul concursurilor la disciplinele de profil muzical-coral, etapa municipală
Data
Locul
Disciplina
Ora
Responsabil
desfăşurării
desfăşurării
Gala laureaţilor ansamblurile corale
13.05. 2017 11.00 Sala cu Orgă
Direcția
inspecţie
şcolară
Gala laureaţilor
20.05. 2017 12.00 Sala mică a
Direcția
Filarmonicii
inspecţie
Naţionale
şcolară
„S.Lunchevici”
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Programul activităţilor sportive
Nr.
/r.

Denumirea

Instituţiile

1.

Maratonul Internațional „Chișinău
– 2017”

Piața Marii Adunări
Naționale

5

Termen de
realizare
Aprilie - mai
2017

Responsabil
Direcția inspecţie
şcolară

