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Cu privire la rezultatele desfăşurării seminarului
instructiv - metodic pentru şefii comisiilor metodice
ale diriginţilor de clasă din municipiul Chişinău
/\

In conformitate cu Planul complex de activitate al Direcţiei generale
educaţie, tineret şi sport, la data de 28.11.18, în incinta LT „Anton Cehov”, s-a
desfăşurat seminarul municipal instructiv-metodic pentru şefii comisiilor
metodice ale diriginţilor de clasă cu genericul „Aspecte ale activităţii diriginţilor
de clasă în contextul reformei curriculare a Ministerului Educaţiei, Culturii si
Cercetării”. Lucrările seminarului au contribuit la realizarea următoarelor
obiective:
- implementarea disciplinei Dezvoltare personală în instituţiile de
învăţământ din municipiu;
- identificarea conceptului de personalitate prin modelul bio-psiho-sociospiritual al omului;
- utilizarea analizei SWOT în procesul de autoevaluare a personalităţii;
- prezentarea metodei psihologice „Roata vieţii” ca strategie de dezvoltare a
personalităţii de succes;
- promovarea schimbului de experienţă în contextul implementării
disciplinei Dezvoltare personală.
Activităţile în şedinţa în plen au fost motivate de către şeful adjunct al
DGETS dna Aliona Coropceanu. Prezentarea dnei director Valentina Berdan
referitoare la experienţa instituţiei la acest capitol, a dnei T.Mistreanu asupra
unor accente în implementarea disciplinei Dezvoltare personală, a trainingului
psihologic „Valorile ca parte componentă esenţială a vieţii personalităţii” (dna
Arina Corjicova) au creat o atmosferă de interes şi colaborare între participanţi.
Orele publice, prezentarea activităţilor extracurriculare, experienţa LT
„Anton Cehov” în promovarea diriginţilor de clasă în cadrul concursului
municipal al diriginţilor de clasă „Diriginte, drag părinte” pe parcursul a mai
multor ani s-au bucurat de respect şi admiraţie. Activitatea în ateliere a aprofundat
competenţile cadrelor didactice în implementarea disciplinei Dezvoltare
personală.
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(director adjunct, LT „Vasile Lupu”), Olga Pînzari (director adjunct, IÎPLT
„Orizont” filiala Durleşti), Valeria Ioniţa (director adjunct, LTPR „Mihai
Marinciuc”), Tatiana Ţiganu (director adjunct, IPLT „Alexandru Ioan Cuza”),
Tatiana Mistreanu (director, LT „Ştefan Vodă”), Raisa Stratulat (specialist
principal/metodist, DGETS).
4. Conducătorii instituţiilor de învăţământ secundar general vor monitoriza
implementarea disciplinei Dezvoltare personală în conformitate cu normele
legale în vigoare.
5. Responsabilitatea
executării
prevederilor
prezentului
ordin
revine
conducătorilor instituţiilor de învăţământ, dnei R. Stratulat, specialist
principal/metodist, direcţia educaţie şi tineret în cadrul DGETS.
6. Controlul executării prevederilor prezentului ordin revine dnei Aliona
Coropceanu, şef adjunct al DGETS.

