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ORDIN
Cu privire la rezultatele seminarului
în contextul ciclului de seminare „Şcoala chişinăuiană: istorie, prezent,
perspectivă” demarat în anul de studii 2012-2013, cu scopul promovării şi
valorizării elementelor de cultură organizaţională în instituţiile municipale de
învăţămînt general, întru formarea specifică a managerilor şcolari ca personal al
structurilor organizaţionale implicate în managementul calităţii în educaţie,
precum şi pentru dezvoltarea unor proceduri interne de monitorizare/asigurare a
calităţii care vor asigura optimizarea, dezvoltarea şi, în caz de necesitate,
modificarea procedurilor de asigurare a calităţii, pentru anul de studii 2015 —
2016 au fost planificate un şir de activităţi de formare. Aceste activităţi
presupun implicarea managerilor principali, procedura de aplicare pentru
participare însemnînd interesul grupului
respectiv de formabili pentru
problemele menţionate în agenda seminarului.
Cel de-al doilea seminar în anul de studii 2015-2016 din ciclul respectiv a
avut loc la 30 martie 2016 în incinta Liceului Teoretic „Iulia Haşdeu”, director
E. Goncear. Activitatea, fiind a opta la număr, s-a mai desfăşurat în LT
„Gh.Asachi”,
director
B.Volosatîi,
IPLT
„M. Viteazul”,
director
N.Berezovschi,
LT „N.Gogol”, director T.Anikieva, LT „Academician
C.Sibirschi”, director P.Macari, LT „Ginta Latină”, director N.Juc, IPLT
„A.Puşkin”, director O.Abramova.
Mottoul seminarului a fost „Şcoala care face abstracţie de ziua de ieri nu
are viitor!” Programul activităţii prevedea o incursiune în istoria instituţiei.
în calitate de formatori în cadrul seminarului au fost invitaţi Ţăpordei
Olga, expert în marketing şi PR, confondator al Companiei Angry Business,
sesiunea „ Brandingul personal ca instrument de influenţă asupra imaginii
instituţiei” şi Bordea Alexandru, bisness-treiner, fondator al Companiei Evenda
cu sesiunea „Factorii de influenţă a imaginii instituţiei.”
Au participat la seminar 70 cadre didactice.
Oaspeţii de onoare: Mocrac Anatol, Popescu Zinaida, Miron Valentina,
Stafi Felicia, Isac Eleonora, Carcus Galina, Subotin Constantin, Butucea Nina,
Vitalie Dani, Stribiţchi Igor, Marcela Scripcaru.

întru validarea rezultatelor activităţii de formare emit ordinul:
1. Pentru atitudine conştiincioasă faţă de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu,
competenţă şi spirit organizatoric demonstrate în procesul de organizare şi
desfăşurare a seminarului, în conformitate cu prevederile art.203, litera „a” din
Codul Muncii al Republicii Moldova, se aduce mulţumire doamnei Eleonorei
Goncear, director al Liceului Teoretic „Iulia Haşdeu”.
2. Doamna Eleonora Goncear, director al Liceului Teoretic „Iulia Haşdeu” va aduce
mulţumiri membrilor echipei manageriale, cadrelor didactice, comunităţii de
părinţi şi elevi, pentru contribuţia personală în organizarea şi desfăşurarea
seminarului pentru directorii instituţiilor de învăţămînt general din municipiu.
3. A populariza rezultatele acrivităţii de formare prin intermediul site-ului
www.chisinaedu.md , a paginii DGETS, grupului „lider=putere”, blogului
www.lider-egal-putere.blogspot.md , a reţelelor de socializare.
4. Responsabil pentru realizarea prevederilor prezentului ordin se desemnează dna
Popovici-Bujor Violeta, secţia management preuniversitar.
5. Controlul realizării prevederilor prezentului ordin mi-1 asum.

