
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT

Nr. 01-27/81
23. 03. 2022

ORDIN

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

în scopul organizării și desfășurării activității de atestare a cadrelor didactice, 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 cu tema: „Aspecte transdisciplinare ale predării-învățării 
biologiei și chimiei”, aplicația Meet, on-line, la data de 25 martie 2022, ora. 15.00.

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

3. Managerii instituțiilor de învățământ vor asigura prezența profesorilor de biologie și chimie 
la seminar.

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

ȘefDÎ
Soroca Angela Mușenco

Ex. V.Iavorschi
Tel.0230/2-20-54
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A.

Direcția învățământ Soroca.

Anexa la ord. DÎ nr. 01-27/81 din 23.03.2022

Seminarul practico-teoretic al profesorilor de biologie și chimie.

Data 25.03.2022. on-line

„Aspecte transdisciplinare alepredării-învățării biologiei și chimiei”

AGENDA SEMINARULUI

Timpul Activități Responsabil

15.00-15.05
A

1. înregistrarea participanților. Iavorschi V

15.05-15.15 2. „Aspecte transdisciplinare ale predării-învățării biologiei și 
chimiei”. Competențele curriculare.

Iavorschi V.

15.15-15.25 3. Integrarea transdisciplinară. Aplicarea diverselor surse 
informaționale la tratarea conținuturilor transdisciplinare: cărților, 
manualelor, ghidurilor, materialelor video sau link-uri utile.

Iavorschi V.

15.25-15.45 4. Dezvoltarea abilităților profesorilor de aplicare a principiului 
transdisciplinarității în cadrul predării și formării competențelor. 
Schimb de experiență a profesorilor. Prezentarea unui proiect de 
lecție.

Catlabuga Stela, 
profesor biologie- 
chimie, LT 
Visoca

15.45-16.05 5. Utilizarea diverselor strategii didactice în tratarea conținuturilor 
transdisciplinare.

Petcu Cristina, 
profesor biologie- 
chimie, Gimn. 
Rublenița

16.55-17.25 6. Dezvoltarea abilităților profesorilor de aplicare a principiului 
transdisciplinarității în cadrul predării și formării competențelor. 
Schimb de experiență a profesorilor.

Cebotari Ana, 
profesor biologie

17.25-17.45 8. Valoarea pedagogică a temelor transdisciplinare în dezvoltarea 
personalității elevului la orele de educație ecologică. Elaborarea 
unui proiect ecologic.

Pascal Iurie, 
profesor biologie- 
chimie, Gimn.
Vădeni

17.45-18.00 9. Evaluarea seminarului. Diverse. Profesorii


