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ORDIN
Cu privire la rezultatele schimbului
de experienţă profesională cu partenerii
educaţionali din oraşul Grodno, Republica
Belarus
/V

In conformitate cu prevederile Planului complex de activitate a Direcţiei Generale
Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău pentru anul de studii 20162017, în baza Acordului de parteneriat nr. 80 din 20 mai 2014 semnat între DGETS şi
Institutul Regional de Dezvoltare a Educaţiei din oraşul Grodno, Republica Belarus,
recunoscând interesul bilateral în dezvoltarea colaborării între structurile de învăţământ
ale ambelor oraşe în domeniul educaţiei şi în scopul realizării schimbului de experienţă
între colaboratorii Direcţiilor de învăţământ şi managerii instituţiilor preuniversitare,
preşcolare şi a cadrelor didactice, în perioada 09-11 noiembrie 2016, DGETS a organizat
schimbul internaţional de experienţă profesională cu tema „Schimb de bune practici
ale instituţiilor de învăţământ - dimensiune importantă a managementului şcolar”.
Componenţa delegaţiei a fost următoarea:
•
Kovalevskaia Svetlana Stanislavovna, şef al Departamentului educaţiei
al Comitetului Executiv Regional Grodno, Republica Belarus.
•
Metiko Janna Ivanovna, director adjunct al Departamentului Educaţiei,
Sport şi Turism al comitetului executiv Şciuchin, Republica Belarus.
•
Pişcik Olga Ghenadievna, prorector al "Institutului
Regional de
Dezvoltare a Educaţiei", Republica Belarus.
•
Kiselev Serghei Nicolaevici, director la Şcoala medie nr. 38, oraşul
Grodno, Republica Belarus.
•
Hanko Svetlana Antonovna, profesor la "Şcoala medie Vasilişkin",
Republica Belarus, învingătoarea Concursului Republican "Profesorul Anului".
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Acţiunea nominalizată şi-a propus drept obiective generale atât asocierea părţilor
semnatare în vederea schimbului de experienţă avansată în domeniu, precum şi formarea
continuă a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi preuniversitar, dezvoltarea
sistemului educaţional de calitate.
Tema schimbului de experienţă a fost abordată în 4 secţiuni de lucru:
• „Promovarea învăţământului inovativ din perspectiva experienţei Moldo Beloruse”. (IPLT "A.S. Puşkin", director Abramova Oxana, LT "Dimitrie
Cantemir ", director Aproţcaia Tam ara).
• „Metode inovative şi interactive de lucru cu copiii”. (Grădiniţa nr.136,
director Nacu Natalia.)
• Educaţia incluzivă: practici pozitive. (IPLT "Pro Succes", director Cristea
Nadia.)
• Prezentarea orelor publice cu tema „Valorile şi obiectivele educaţiei modeme
în interesul individului şi al societăţii”. ( LT " Ion Creangă", director
Solomon Comeliu.)
Schimbul de experienţă profesională a oferit participanţilor oportunitatea de a-şi
prezenta experienţele personale în domeniu, de a afla despre alte experienţe, de a încheia
parteneriate educaţionale cu colegi din oraşul Grodno, Republica Belams. Toate acestea,
sperăm, vor contribui la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei educaţiei în municipiul
Chişinău.
In această ordine de idei a fost realizată ca prioritate colaborarea în beneficiul
tuturor partenerilor: administraţie publică, instituţii educaţionale, comunitate de părinţi
prin dezvoltarea drepturilor instituţiilor de a promova o proprie politică de cooperare, de
parteneriat, prin susţinerea procesului de descentralizare, organizare de conferinţe şi
seminare, a bunelor practici, în soluţionarea problemelor sistemului educaţional şi
promovarea asigurării transparenţei realizării parteneriatelor educaţionale, studierii
experienţei şi bunelor practici existente, în scopul valorificării posibilităţilor de cooperare
în instituţiile de învăţământ.
/V

9

9

Reieşind din cele expuse, emit următorul ORDIN:
1.
Se aduc mulţumiri managerilor instituţiilor: IPLT "A.S. Puşkin", director
Abramova Oxana; IPLT "Pro succes", director Cristea Nadia;
LT " Ion Creangă";
director Solomon Comeliu; IPLT Moldo-Turc "Orizont", director Umit Oz; LT
"Dimitrie Cantemir", director Aproţcaia Tamara; Şcoala primară nr.82, director GolbanCarpenco Emilia; Grădiniţa nr.136, director Nacu Natalia; Grădiniţa nr. 150, director
Gîscă Valentina; Grădiniţa-creşă nr. 225, director Vasilachi Alla; pentru organizarea şi
desfăşurarea eficientă a evenimentului direcţionat spre armonizarea noilor tendinţe
educaţionale din municipiul Chişinău cu cele naţionale şi internaţionale în vederea
îmbunătăţirea calităţii educaţiei în municipiul Chişinău.

2. Secţia Informare şi relaţii cu comunitatea (Natalia Străjesco):
• 2.1. va efectua o sesiune de totalizare;
• 2.2. va disemina prin intermediul site-ului DGETS informaţia acumulată,
precum
şi rezultatele schimbului de experienţă realizat;
• 2.3. va sistematiza şi completa albumul electronic şi de fotografii referitoare
la
schimbul de experienţă profesională;
• 2.4. va continua în baza Acordului de colaborare nr. 80 din 20 mai 2014 în
comun
cu partenerii educaţionali din oraşul Grodno, Republica Belarus,
schimbul de bune practici în baza planului comun de acţiuni.
5. Se numeşte responsabil de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin d/na
Natalia Străjesco, şefa secţiei Informare şi relaţii cu comunitatea.
6. Controlul realizării ordinului emis îmi revine.

Şef al DGETS

V)

Executant: Delinschi Aliona, 022 23 52 84

fV Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb

