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ORDIN
Cu privire la rezultatele unei activităţii de formare
în conformitate cu planul de activitate a DGETS, cu scopul formării unui
comportamentului proactiv al managerului şcolar, pentru dezvoltarea personală şi eficienţă
profesională, în perioada 24 octombrie - 27 octombrie 2016 s-au desfăşurat activităţile ciclului de
training-uri pentru directorii instituţiilor de învăţământ general din municipiul Chişinău. Prima parte
a formării din anul de studii 2016-2017 a avut loc după cum urmează:
- 24.10.2016, sectorul Botanica, LT „Mihai Grecu”
- 25.10.2016, sectorul Buiucani, IPLT „A.Puşkin”;
- 26.10.2016, sectorul Rîşcani, LT „Waldorf’;
- 27.10.2016, sectoarele Ciocana şi Centru, IPLTPS nr.2.
Formator a fost dna Ecaterina Moga, doctor în psihologie, formator CE „Pro Didactica”,
Word Teach, director LT „Elimul Nou”. Participanţii au beneficiat de suport de curs
multiplicate şi diplome cu concursul LT „Elimul Nou”.
în scopul finalizării activităţii de formare emit ordinul:
1. A aduce mulţumiri pentru organizarea training-ului şi elaborarea suportului de curs
formatorului Ecaterina Moga, doctor în psihologie, formator CE „Pro Didactica”, Word Teach,
director LT „Elimul Nou”, colaboratorilor secţiei management preuniversitar, DGETS, dna
V.Pomîrlean, responsabil sectorul Botanica, dna V.Moraru, responsabil sectorul Buiucani, dna
D.Salari, responsabil sectorul Centru, M.Lapp, responsabil sectorul Ciocana, D.Garbuz,
responsabil sectorul Rîşcani, V.Popovici-Bujor.
2. A aduce mulţumiri pentru asigurarea condiţiilor ce au facilitat organizarea şi
desfăşurarea training-ului: 24.10.2016, sectorul Botanica, LT „Mihai Grecu”, director
S.Glotova,
25.10.2016, sectorul Buiucani, IPLT „A.Puşkin”, director O.Abramova,
26.10.2016, sectorul Rîşcani, LT „Waldorf’, director A.Dupceac, 27.10.2016, sectoarele
Ciocana şi Centru, IPLTPS nr.2, director M.Iarmenco.
3. A aduce mulţumiri comunităţii LT „Elimul Nou” pentru asigurarea formabililor cu
suportul de curs necesar şi auxiliarele care au înlesnit buna desfăşurare a activităţii de formare.
4. A populariza informaţia despre rezultatele formării şi condiţiile de participare la
activităţile ulterioare de formare prin intermediul site-ului www.chisinauedu.md (responsabil
V.Popovici-Buj or).
5. A perfecta, completa şi distribui certificare care atestă participarea în calitate de
formatori/formabili cu precizarea numărului de ore.
6. A considera training-ul ca parte componentă a activităţilor de formare a cadrelor de
conducere din municipiu, valide pentru atestarea cadrelor respective ^ p ^^ ^ ^ a ep rd a t - 6).
7. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor ordinului dat р®^егё^аоУТбпса Negrei, şef
adjunct al DGETS.
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