
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. 01-27/53
24. 02. 2022

ORDIN

„Cu privire la participarea profesorilor 
de biologie și chimie la seminar”.

în scopul implementării calitative a curriculumului la disciplinele biologie și chimie, realizării Planului 
Managerial al DÎ pentru anul de studii 2021-2022 în instituțiile de învățământ din raionul Soroca, emit 
următorul

ORDIN:

1. A organiza seminarul metodic on-line, aplicația Meet a profesorilor de biologie și chimie cu tema: 
„Activități și produse de învățare aplicate în procesul de formare a competențelor elevilor la 
lecțiile de biologie și chimie ”, data de 25 februarie 2022, ora. 15.00.

2. A aproba Agenda seminarului din Anexa 1.

3. Managerii instituțiilor de învățământ sunt obligați să informeze profesorii de biologie și chimie, să 
asigure prezența lor.

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

Angela Mușenco

Ex. V.Iavorschi
Tel.0230/2-20-54
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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL RM 
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT SOROCA

Anexa 1 la ord. nr. 01-27/53 din 24.02.2022

Seminarul metodic on-line al profesorilor de biologie și chimie

Activități și produse de învățare aplicate în procesul de formare a competențelor 
elevilor la lecțiile de biologie și chimie

Data desfășurării - 25.02.2022 Modul de desfășurare: on-line Timp: 15.00 - 18.00

AGENDA SEMINARULUI

Timpul Activități Responsabil

15.00-15.05 Conectarea participanților la seminar. înregistrarea în chat. 
Prezentarea agendei.

Iavorschi Valentina

15.05-15.15 Curriculumul disciplinar, procesul de formare a competențelor. 
Activitatea didactică diferențiată și dezvoltarea creativității 
elevilor

Valentina Iavorschi, 
metodist DÎ

15.15-15.25 Corelarea Unități de conțimut/Activități, produse de învățare Valentina Iavorschi,

15.25-15.45 Activități și produse de învățare recomandate la biologie în 
ciclul gimnazial

Popovici Liubovi,
profesor biologie

15.45-16.05 Activități și produse de învățare recomandate la chimie în 
ciclul gimnazial

Țapu Oxana, profesor 
biologie/chimie

16.55-17.25 Metodele si procedee aplicate în cadrul elaborării preduselor Valentina Iavorschi

17.25-17.35 Activități și produse de învățare axate pe proiecte STE(A)M. 
Aspecte specifice și modele de proiecte STE(A)M la 
disciplinele: biologia și chimia.

Gușilă Mariana,
profesor 
biologie/chimie

17.35-17.50 Rezultatele Olimpiadei raionale la discipline. Concursurile 
organizate și desfășurate de către Instituțiile superioare 
Republicane, ARTICO.

Valentina Iavorschi

17.50-18.00 Discuții, întrebări, sugestii cu referire la subiectele abordate 
Diverse

Valentina Iavorschi


