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Ordin
Cu privire la rezultatele seminarului
„Managementul educaţional: de la bun la excelent"
/V

In contextul ciclului de seminare „Şcoala chişinăuiană: trecut, prezent,
perspectivă” demarat în anul de studii 2014-2015, 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, pentru
anul de studii 2 0 1 6 -2 0 1 7 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.
In acest context, la data de 19 octombrie 2016 în incinta Instituţiei Publice
Liceului Teoretic „Spiru Haret”, director Victor Ambroci, s-a desfăşurat seminarul
de formare şi dezvoltare pentru directorii de instituţii de învăţămînt secundar
general din municipiu cu genericul „Valorificarea elementelor de cultură
organizaţională”. In calitate de motto pentru seminarul menţionat a fost aleasă
afirmaţia lui Spiru Haret: „Şcoala adevărată este un circuit continuu între cei care
dau impulsuri şi cei care trebuie să le prim ească...”
Obiectivul major al seminarului a fost valorificarea şi valorizarea
elementelor de cultură organizaţională în instituţia dată.
Obiectivele seminarului au fost următoarele:
- să precizeze terminologic elementele culturii organizaţionale a instituţiei;
- să asigure un schimb de experienţă cu referire la practici de consolidare a
imaginii instituţiei prin valorificarea şi valorizarea culturii organizaţionale.
Activităţile s-au desfăşurat în ateliere după cum urmează:
I. „Cultura organizaţională a instituţiei orientată spre calitate”, moderator
Victor Ambroci, director IPLT „Spiru Haret”
II. „Mijloacele de promovare a instituţiei. încurajarea bunelor practici”,
moderator Sergiu Orehovschi, director adjunct.
III.
„Politici de fortificare a mediului educaţional”, moderator Jitari Marina,
director adjunct.
IV. „Autonomia elevilor în procesul educaţional”, moderat de reprezentanţii
consiliului elevilor din IPLT „S.H aref\
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întru valorificarea elementelor de cultură organizaţională în IPLT „Spiru
Haret” a avut loc o oră-dublex (limbă engleză şi biologie), un spectacol „Spălare
de creier în trei acte” după Matei Vişniec, şi o dezbatere de elevi ce fac parte din .
consiliul elevilor „Şcoala tradiţională sau modernă?”
La seminar au participat 50 directori.
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 domnului Victor
Ambroci, director al Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Spiru Haret”.
2. A aduce mulţumiri membrilor grupului de lucru implicaţi în realizarea
programului seminarului: Sergiu Orehovschi, Alexandru Covalschi, Mariana Jitari
şi Liviu Parfene.
3. Domnul Victor Ambroci, director al Instituţiei Instituţiei Publice Liceul
Teoretic „Spiru Haret” va aduce mulţumiri colectivului didactic, comunităţii de
părinţi şi elevi care au contribuit la buna desfăşurare a activităţilor seminarului.
4. A populariza rezultatele activităţii de formare prin intermediul site-ului
www.chisinauedu.md, a paginii DGETS, grupului „Lider=Putere”, a reţelelor de
socializare.
5. Responsabilă pentru realizarea prevederilor prezentului ordin se desemnează
dna Violeta Popovici - Bujor, secţia management preuniversitar, DGETS.
6. Exercitarea controlului asupra realizării prevederilor prezentului ordin revine
dnei Tamara Curtescu, şef secţie management preuniversitar, DGETS.
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