
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

ORDIN
Nr. 01-27/
din 30.03.2022

„Cu privire la participarea
cadrelor didactice de limba 
și literatura română din raion 
la seminar ”

în scopul realizării Planului unic Managerial al Direcției învățământ Soroca 
și formării continue a cadrelor didactice din raion, la disciplina Limba și Literatura 
română, emit următorul

ORDIN:

1. A organiza seminarul raional online cu tema: „Aspecte ale valorificării 
inter/transdiscplinarității și teoriei inteligențelor multiple la orele de limba și 
literatura română”, la disciplina limba și literatura română, 31 martie 2022, 
ora 15.00, în format Google Meet.

2. Directorii instituțiilor de învățământ vor asigura prezența la seminar a 
cadrelor didactice.

3. A desemna responsabil de organizarea și desfășurarea seminarului la Limba și
Literatura română, Mariana Doboșeriu, specialist principal, metodist DÎ 
Soroca. ------

Șef DÎ Soroca fAhișenco
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AGENDA

Seminar Raional cu profesorii de limba și literatura română

Tema: „Aspecte ale valorificării inter/transdiscplinarității și teoriei inteligențelor multiple la 
orele de limba și literatura română"

Ordin nr. 01-27/ din 30.03.2022

Data: 31.03.2022

Desfășurare: online pe platforma Google Meet

Timp Activități planificate Responsabil

15.00-15.10 înregistrarea participanților 
Anunțarea activităților.

Doboșeriu Mariana, 
specialist principal, 

metodist

15.10-15.40 Teoria inteligențelor multiple - 
aspecte teoretice.

Model de proiect didactic

Doboșeriu Mariana, 
specialist principal, 

metodist

15.40-16.10 Prezentare produs curricular: 
Model de Proiect didactic inter/ 
transdiciplinar și utilizarea 
inteligențelor multiple.

Petcu Cristina - profesor 
de biologie, IP Gimnaziul 

Rublenița 
Grad didactic II

16.10-16.40 Prezentare produs curricular:

Model de Proiect educațional de 
parteneriat.

Corcimari Daniela- 
profesor de limba și 
literatura română, 

IP LT„C. Stere" 
Grad didactic 1

16.40-17.10 Prezentare produs curricular:

Model de proiect didactic de 
parteneriat.

Repeșco Stella- 
rofesor de limba și 
literatura română

IP LT„C. Stere"
Grad didactic 1

17.10-17.40 Diverse.

17.40-18.00 Debrifare.


