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Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
seminarului instructiv-metodic
pentru cadrele didactice din instituţiile
de învăţămînt secundar (gimnazii, licee)
în conformitate cu Planul complex de activitate al DGETS pentru anul de studii 20162017, în scopul eficientizării procesului educaţional la disciplina şcolară Limba şi literatura
rusă (şcoala alolingvă), emit următorul
ORDIN:
1. Se organizează la data de 24Л 1.2016, ora 14.00, în incinta IPLT „Alexandr Puşkin”
seminarul municipal instructiv-metodic pentru profesorii de Limba şi literatura rusă cu
genericul: „Лингвистический анализ художественного текста как средство
формирования коммуникативной компетенции учащихся ”.
2. Administraţia IPLT „Alexandr Puşkin” (director Abramova Oxana) va asigura condiţiile
optime pentru desfăşurarea seminarului.
j.
Directorii instituţiilor de învătămînt secundar cu instruire în limba rusă:
vor transmite pînă la data de 11.11.2016 oferta electronică pentru participarea la
seminar, înaintând câte un cadru didactic din instituţie, la adresa de e-mail:
oligaleasenco@gmail.com;
b) vor asigura prezenţa profesorului de Limba şi literatura rusă, din ofertă la seminar, cu
păstrarea intactă a salariului mediu lunar.
4. Specialistul coordonator, metodist Leaşenco Olga va pregăti suportul de curs, asigurînd
eficienţa lucrărilor seminarului.
5. Se desemnează responsabil de îndeplinirea prezentului ordin Leaşenco Olga, specialist
coordonator, metodist în cadrul DGETS.
6 Controlul realizării prevederilor prezentului ordin revine dlui Popa Dorin, responsabil de
îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie a şefului direcţiei inspecţie şcolară, DGETS.
7. Monitorizarea îndeplinirii prezentului ordin revine dnei Viorica Negrei, şef adjunct al
DGETS.
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