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ORDIN
Cu privire la totalurile seminarului
teoretico-practic pentru cadrele didactice de sprijin,
din instituţiile de învăţăm ânt general din municipiul Chişinău
/V

In conformitate cu prevederile Planului complex de activitate al DGETS
pentru anul de studii 2018-2019, în temeiul ordinului nr.1712, din 26.11.2018 şi în
baza raportului cu privire la rezultatele seminarului (A nexa n r .l) , se emite prezentul

ORDIN:
1. Se aduce mulţumire directorului IPLT „V. Vasilache” , Bălănel Vera, care a
asigurat condiţii optime pentru desfăşurarea seminarului.
2. Se consideră activitatea cadrelor didactice implicate în organizarea şi
desfăşurarea seminarului, drept activitate cuantificată în 30 (treizeci) de ore
în baza Hărţii creditare pentru atestare la grad didactic/managerial (Anexa
nr.2).
3. Se consideră participarea la seminar a cadrelor didactice, drept activitate
cuantificată în 6 (şase) ore în baza Hărţii creditare pentru atestare la grad
didactic/managerial (Anexa nr.3).
4. Responsabil de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin se desemnează
Cugut Carolina, şe f Serviciul de asistenţă psihopedagogică.

i

5. Responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin se desemnează
Gorea Svetlana, şef Centrul psiho-socio-pedagogic.
6. M onitorizarea realizării prezentului ordin revine şefului adjunct al DGETS,
Coropceanu Aliona.

Ex.: G rosu I., tel.: 022 222437

A nexa nr. 1

R a p o r t cu privire la rezultatele sem in aru lu i
în data de 27.11.2018, în incinta IPLT „Vasile Vasilache”, s-a desfăşurat
seminarul teoretico-practic pentru cadrele didactice de sprijin din instituţiile de
învăţământ general din municipiul Chişinău cu genericul „R olul parteneriatului
educaţional în şcoala incluzivă. Schim b de experienţă avansată
La seminarul teoretico-practic au participat membrii administraţiei IPLT
„Vasile Vasilache” , specialiştii din cadrul Serviciului de asistenţă psihopedagogică şi
cadrele didactice de sprijin din mun. Chişinău (total 50 de persoane).
Parteneriatul

şcoală-familie-comunitate

reprezintă

o

problemă

actuală

importantă în mediul educaţional. Colaborarea dintre şcoală-familie-comunitate
semnifică un factor esenţial în procesul de educare a elevilor, de aceea, ne-am propus
ca scop în

cadrul

seminarului

teoretico-practic,

împreună

cu

moderatorii

şi

participanţii, să identificăm formele de parteneriat şcoală-familie-comunitate pentru
asigurarea dreptului la educaţie tuturor copiilor şi dezvoltarea mediului educaţional
incluziv, pentru a răspunde diversităţii copiilor şi necesităţilor lor în instituţiile de
învăţământ general.
în cadrul seminarului au fost realizate următoarele obiective:
-

familiarizarea cadrelor didactice de sprijin cu rolul parteneriatului şcoalăfamilie-comunitate în mediul educaţional incluziv;

-

prezentarea modelelor de implicare activă a părinţilor în promovarea
educaţiei incluzive, exemple de bune practici a parteneriatului şcoală-

-

părinte;
reflectarea experienţei cadrelor didactice de sprijin, schimb de bune practici.

Necesitatea

activităţii

cadrului

didactic

de

sprijin,

în

promovarea

parteneriatului incluziv şi susţinerea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, a fost
abordată de către Cugut Carolina, şe f Serviciul de asistenţă psihopedagogică.
Grosu Inga, psihopedagog din cadrul Serviciului de asistenţă psihopedagogică,
a prezentat o amplă informaţie despre „Rolul parteneriatului în şcoala incluzivă”,
„Modele de parteneriat şcoală-familie şi consolidarea parteneriatului părinte-cadru
didactic” .
în cadrul atelierului practic, realizat de către Băţ Iulia, învăţătoare şi
Plămădeală Sergiu, învăţător din IPLT „Vasile Vasilache”, au fost prezentate
practicile de succes în sensibilizarea părinţilor pentru asigurarea incluziunii în mediul
educaţional. Formatorii s-au referit la rolul cadrelor didactice şi al părinţilor în
dezvoltarea personalităţii elevului şi importanţa implicării părinţilor în procesul
instructiv-educativ.

Activităţile practice care sunt realizate cu elevii în cadrul centrului de resurse a
educaţiei incluzive au fost demonstrate de către Prepeliţa Natalia, cadrul didactic de
sprijin din IPLT „V. Vasilache” .
Reprezentantul

Centrului

de

Plasament

Tem porar

Republican

„Casa

Concordia” din mun. Chişinău, Axenti Olesea, a prezentat formula parteneriatului
constructiv în raport cu administraţia şi cadrele didactice din IPLT „V. Vasilache”
bazată pe principiul complementarităţii serviciilor educaţionale oferite de către centru
si scoală.
Participanţii seminarului au apreciat la un nivel înalt prestaţia şi prezentarea
moderatorilor, materialele prezentate, precum şi modul de desfăşurare a seminarului,
şi au constatat că funcţionarea eficientă a sistemului educaţional depinde foarte mult
de onorarea responsabilităţilor comune asumate de părţile implicate şi de crearea unui
parteneriat constructiv şi consolidat.
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A nexa nr. 2

Lista moderatorilor care au organizat şi moderat seminarul „Rolul parteneriatului
educaţional în şcoala incluzivă. Schimb de experienţă avansată” .
din 27.1 1.2018

Nr
d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Numele prenumele
cadrelor didactice
Bălănel Vera
Gorea Svetlana
Cugut Carolina
Grosu Inga
Băt lulia
Plămădeală Sergiu
Punga Cristina
Chicu Dorina
Prepeliţă Natalia

Instituţia
IPLT „V.Vasilache”
Centrul psiho-socio-pedagogic
Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică
Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică
IPLT „V.Vasilache”
IPLT „V.Vasilache”
IPLT „V.Vasilache”
IPLT „V.Vasilache”
IPLT „V.Vasilache”

Anexa nr.

Lista de prezenţă a participanţilor la seminarul „Rolul parteneriatului educaţional
în şcoala incluzivă. Schimb de experienţă avansată”
27.11.2018
Nr
d/o
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Num ele prenumele
cadrelor didactice
Druguş Ol ga
Croitori Lucia
Oprea M iropia
Gheorghiţă Olesea
Deliu Natalia
Bulat Adriana
Chirilenco Mariana
Golovaciuc Victoria
Pogolşa Lilia
Sîrghi Natalia
Gândea Elena
Dumitraş M arina
Ciobanu Ecaterina
Gutu Aurelia
Sîrbu Maria
Tucinscaia Olga
Donciu Aliona
Cotov Cristina
Rai lean Victoria
Bujeniţa Valentina
Elavschi Daria
Ceban Elena
Cebotari Alexandra
Crăciun Liliana
Ursu Tatiana
Spînu Tatiana
Focşa Djulieta
Balutel Violeta
Streşină Valentina
Tărîţă Angela
Povorozniuc Maria
Velenciuc Silvia
Potorac Rodica
Iastrebov Daniela
Vieru Olga
Garaba Cătălina
Brînză Dorina

Instituţia
IPLT „P.Rareş”
I P L T „A.I. Cuza”
IP LT „C. Negruzzi”
IP LT „G. Latină”
Gimnaziul „N .H .Costin”
IPLT PA „M. Berezovschi”
IP LT „Hyperion”
LT cu profil sportiv „Gloria”
Gimnaziul „ Galata”
LT „P.M ovilă”
LT „M. de Cervantes”
IP LT „O. Ghibu”
LT „Al.M ateevici”
IPLT „T.Bubuiog”
IPLT „Al. Cel Bun”
LT „M .G recu”
IPLT „Gr. Vieru”
IPLT „P.N.D adiani”
LT „Pro Succes”
IPLT „Liviu Deleanu”
LT cu profil real „M .M arinciuc”
LT „N. G ogol”
Gimnaziul „Truşeni”
LT „L.Blaga”
LT „A .Cantem ir”
IPLT „Universul”
LT „M .Basarab”
Şc. prim. „11 ie Fulga”
LTPA „I.A .Teodorovici”
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
CPSP
CPSP
CPSP

