
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT

din 21.02.2022

ORDINUL

Ref: Cu privire la atelierul de instruire on-line

în baza Hotărârii de Guvern nr. 732 din 16.09.2013 art. 1 l.f) cu privire la asistența metodologică 
pentru instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar general, ordinul MEC nr.209 din 
27.02.2018 cu privire la reperele metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în 
instituțiile de învățământ general și în scopul implementării Reperelor metodologice privind 
Individualizarea procesului educațional în anul de studii 2021-2022.

ORD O N

1. A aproba agenda atelierului on-line Dezvoltarea competențelor de comunicare în cadrul 
activităților de sprijin." pentru Cadrele Didactice de Sprijin din instituțiile de învățământ 
primar și secundar general. 23 februarie 2022, ora 15:00.

2. Directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar general vor asigura participarea la 
ședință a Cadrelor Didactice de Sprijin dcbutanți (anexa nr.2).

3. Responsabil de executarea prezentului ordin se desemnează Indricean Oxana Șef SAP.

ȘefDÎ
Soroca

Executor:
Indricean Oxana, șef SAP
068378883
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Anexa nr. 1

AGENDA
Atelier online pentru CDS debutanți

Tema: Dezvoltarea competențelor de comunicare în cadrul activităților de sprijin.

Data și ora: 23.02.2022, 15:00- 17:00

Moderator: Indricean Oxana, Romanciuc Liudmila

Nr. Subiectul seminarului
ord ___ ___ _ __________ _____

1 Cuvânt de salut și prezentarea
pârtiețipanțiilor_____ __________
Impedementele de învățare a 
elevilor cu dificultate de învățare 
Metode și tehnici de comunicare 
eficientă pentru elevii cu CES___

4 întrebări și răspunsuri la finele
seminarului

Ora Metode / materiale

15:00-15:10 Lista de participare

15:10-16:00 Prezentarea PP

16:00-16:45 Prezentarea PP

16:45-17:00

U
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 NJ
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