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ORDIN
Ref.: Totalurile mesei rotunde
pentru cadrele didactice de Limba şi literatura rusă
din instituţiile de învăţămînt secundar general
în conformitate cu prevederile Planului complex de activitate al DGETS
pentru anul de studii 2016-2017 şi ordinului nr. 1556 din 22Л0.2016, în scopul
eficientizării procesului educaţional la disciplina şcolară Limba şi literatura rusă,
la data de 09.11.2016, în incinta Liceului Teoretic ,,N.V.Gogol” s-a desfăşurat
masa rotundă pentru profesorii de Limba şi literatura rusă cu genericul:

„Методика составления олимпиадных заданий по русскому языку и
литературе для учащихся IX-XII классов школ с обучением
русском
языке”.
La masă rotundă au participat 29 de cadre didactice din 21 de instituţii de
învăţămînt secundar general.
Specialistul coordonator, metodist Leaşenco Olga împreună cu cadrele
didactice din Liceul Teoretic „N.V.Gogol” Brijatiuc Olga şi Cernîh Tatiana au
pregătit suportul de curs pentru participanţii seminarului şi au prezentat
comunicări interactive în PPT.
în cadrul masei rotunde s-a discutat despre psihologia copilului capabil de
performanţe înalte. Au fost aduse exemple de metode de lucru cu aceşti elevi în
cadrul orelor. Profesorii au fost familiarizaţi şi cu formele activităţilor de lucru cu
copii dotaţi în cadrul orelor de studiu şi activităţilor extracurriculare. Au fost
prezentate tehnologii inovaţionale care au drept scop dezvoltarea memoriei,
imaginaţiei, gîndirii critice şi logice. S-au discutat factorii ce influenţează
calitatea învăţămîntului secundar.
S-au analizat tipuri de teste pentru olimpiada la Limba şi literatura rusă,
metodologia formulării sarcinilor/itemilor. Au fost aduse exemple de bareme cu
descriptori/criterii de evaluare.
în atelierul de creaţie profesorii au discutat structura testului pentru
olimpiada la limba şi literatura rusă, au elaborat diferite variante de itemi.
în baza celor expuse, emit următorul

ORDIN:
Se consideră participarea la masa rotundă a cadrelor didactice din instituţiile
de învăţămînt secundar general din municipiul Chişinău (profesorii de Limba
şi literatura rusă) drept activitate cu durata de 6 (şase) ore în baza Hărţii
creditare pentru atestare la grad didactic/managerial. (Anexa 1.)
Se consideră activitatea la seminar a specialistului coordonator, metodist în
cadrul DGETS, Leaşenco Olga, a cadrelor didactice din Liceul Teoretic
„N.V.Gogol” Cemîh Tatiana şi Brijatiuc Olga, drept activitate de organizare şi
desfăşurare a seminarului instructiv-metodic, cu durata de 30 (treizeci) de ore
în baza Hărţii creditare pentru atestare la grad didactic. (Anexa 2.)
Se aduce mulţumire directorului Liceului Teoretic „N.V.Gogol” Anikieva
Taisia şi administraţiei Liceului Teoretic „N.V.Gogol” pentru crearea
condiţiilor optime şi colaborare în desfăşurarea seminarului.
Responsabil de îndeplinirea prezentului ordin se desemnează Leaşenco Olga,
specialist coordonator, metodist în cadrul DGETS.
Controlul realizării prevederilor prezentului ordin revine dnei Guţu Rodica,
şef interimar direcţia inspecţie şcolară, DGETS.
Monitorizarea îndeplinirii prezentului ordin revine dnei Viorica Negrei, şef
adjunct al DGETS.
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Anexa nr. 1
Ordinul nr. s e x e
din /V , / /
______
Numele, prenumele profesorului
Nr. d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Instituţie
LT „Mihai Grecu”
LT „Bogdan Petriceicu Haşdeu”
LT „Dimitrie Cantemir”
LT „Dimitrie Cantemir”
Gimnaziul „Galata”
IPLT „Petru Movilă”
IPLT „Petru Movilă”
LT „N. V. Gogol”
LT „N. V. Gogol”
LT „N. V. Gogol”
IPILT „O rizonf’(Durleşti)
IPLT „Alexandr Puşkin”
LT „Anton Cehov”
LT „Titu Maiorescu”
LT „Titu Maiorescu”
LT Academician „C. Sibirschi”
LT Academician „C. Sibirschi”
Liceul „M.Koţiubinski”
LT „Natalia Gheorghiu”
LT „Kiril şi Metodii”
LT ORTT (OPT) „B.Z.Herţli”
LT „Nicolae Milescu Spătarul”
LT „Alecu Russo”
LT „Alecu Russo”
LT „Dacia”
LT „Dacia”
IPLT „Olimp”
IPILT „Orizont” (Ciocana)
Gimnaziul „Taras Şevcenco”

Isacova Valentina
Piciugova Svetlana
lazadji Ala
Romanenco Irina
Mazîchina Natalia
Gligor Zinaida
Ipatii Valeria
Cemîh Tatiana
Brijatiuc Olga
Marcenco Natalia
Pascariuc Alevtina
Filipova Svetlana
Gutol Janna Petru
Kirilkova Eugenia
Nosaci Elena Ion
Gomeniuc Zoia
Sanduleac Tatiana
Delemarscaia Valentina
Beloded Nadejda
Danilova Natalia
Şevciuc Tamara
Ermolaev Tamara
Saico Olga
Gluscova Valentina
Cernobrova Irina
Pecerschi Svetlana
Cerneavskaia Valentina
Mesceriacova Nina
Cropotova Natalia

Anexa nr.2
Ordinul nr.
din
/4 .Л
N d /o

1.
2.
3.

Numele, prenumele
Leaşenco Olga
Cernîh Tatiana
Brijatiuc Olga

Instituţia
DGETS
LT „N. V. Gogol”
LT „N. V. Gogol”

/£

Activitatea
Organizator, moderator
Organizator
Organizator, moderator

