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Nr. 01-27/37
16. 02. 2022

ORDIN

„Cu privire Ia participarea profesorilor de biologie 
ce predau cursul de "Educație pentru sănătate”, 
directorilor adjuncți pentru educație la seminar”.

In scopul organizării și desfășurării activității de implementare a Curriculumului cursului 
opțional ”Educație pentru sanatate” în instituțiile de învățământ din raionul Soroca, realizării 
colaborării cu Corpul Păcii în Moldova prin intermediul proiectului "Comunități de bune practici 
în educație” desfășurat în parteneriat cu ONG "Academia de Inovare și Schimbare prin Educație” 
și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, cu suportul USAID, emit următorul

ORDIN:

1. A organiza seminarul metodic cu tema: „Dezvoltarea mediului de învățare incluziv”, 
aplicația Meet, on-line, la data de 18 februarie 2022, ora. 15.00.

2. A aproba Agenda desfășurării seminarului (Anexa 1).

3. Managerii instituțiilor de învățământ sunt obligați să asigure prezența profesorilor de 
biologie, a celor care predau cursul opțional "Educație pentru sănătate” și directorilor 
adjuncți pentru educație la seminar.

4. A numi responsabil de îndeplinirea prezentului ordin metodistul Valentina Iavorschi.

ȘefDÎ
Soroca

Ex. V.Iavorschi
Tel.0230/2-20-54
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Anexa 1
La ordinul DÎ nr.01-27/37 din 16.02.2022

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

Seminarul metodic on-line al profesorilor de biologie și a celor care predau cursul 
"Educație pentru sănătate”, directorilor adjuncți pentru educație
(Aplicația Meet) 18 februarie 2022

Tema: Dezvoltarea mediului de învățare incluziv.
Moderatori:

Cebotărean Natalia, profesor de biologie, director adjunct pentru educație 
IP Gimnaziul „Grigore Vieru”, s.Vasilcău

Răileanu Maia, profesor de limba franceză, director adjunct pentru educație 
IP Gimnaziul Voloave, s.Voloave

Managementul 
timpului

Conținuturi

15.00-15.15 Cuvînt de salut.
Ambroci Ninela, reprezentant Corpul Păcii. 
Cociurca Elena, principal,metodist DI Soroca. 
Iavorschi Valentina, metodist DI Soroca.

15.15-15.30 1. Conectarea participanților la seminar. înregistrarea. 
Prezentarea agendei.

Cebotărean
Natalia

15.30-15.45 Crearea unui mediu educațional incluziv. Componentele. Răileanu Maia

15.45-16.20 Recomandări pentru crearea unui climat psihologic favorabil 
în școală.
Recomandări pentru realizarea unui climat favorabil învățării 
incluzive, legate de aspecte ale managementului clasei.

Cebotărean
Natalia

16.20-16.50 Reguli de aur în crearea mediului educațional incluziv. Railean Maia

16.50-17.20 Particularitățile elevilor din clasa incluzivă. Cebotărean
Natalia

17.20-17.40 Instrumente digitale pentru incluziunea elevilor. Railean Maia

17.40-17.50 Condiții ale incluziunii școlare. 
Cadrul normativ al incluziunii școlare. 
Documentele de politici școlare. 
Comisia Multidisciplinară.

Cebotărean
Natalia

17.50-18.00 Evaluarea seminarului
Răileanu Maia


