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ORDIN
R ef.: Organizarea şi desfăşurarea
seminarului în cadrul
Şcolii experienţei avansate
(învăţământul prim ar, instituţiile
cu predare în lim ba rusă)
In conformitate cu prevederile Planului Complex de activitate al Direcţiei Generale Educaţie,
Tineret şi Sport pentru anul de studii 2018-2019, în scopul formării cadrelor didactice din municipiu
în vederea im plem entării calitative a evaluării criteriale prin descriptori, em it următorul

ORDIN:
1. Se organizează seminarul cu genericul „Tehnologii alternative de evaluare în contextul evaluării
criteriale prin descriptori” pentru învăţătorii din învăţăm ântul prim ar în cadrul Şcolii experienţei
avansate, cu începere la ora 10.00, după cum urmează:
- sectorul Buiucani - la data de 30.10.2018, în incinta Liceului Teoretic „Anton Cehov” ;
- sectorul Botanica - la data de 31.10.2018, în incinta Liceului Teoretic „DIM ITRIE CANTEM IR”
(bulevardul Dacia, 38/2);
- sectoarele Centru şi Ciocana - la data de 01.11.2018, în incinta Liceul Teoretic „Titu M aiorescu” ;
- sectorul Râşcani - l a data de 02.11.2018, în incinta Liceului Teoretic „A LECU RU SSO ”.
2. Conducătorii instituţiilor de învăţăm ânt nom inalizate vor asigura condiţiile necesare pentru
desfăşurarea seminarului din cadrul Şcolii experienţei avansate.
3. Directorii instituţiilor de învăţăm ânt prim ar şi secundar din subordine vor asigura prezenţa
învăţătorilor la sem inar (câte două cadre didactice din fiecare instituţie).
4. Responsabil de realizarea prezentului ordin se desem nează T. Dem cenco, specialist principal în
cadrul direcţiei inspecţie şcolară, DGETS.
5. Controlul realizării prevederilor ordinului emis revine S. Axînti, şef ald irecţiei inspecţie şcolară,
DGETS.
6. M onitorizarea realizării prevederilor prezentului ordin revine V. N egrei, şef adjunct, DGETS.
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