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,, De la cunoştinţe şi gândire 
critică la dezvoltarea de abilităţi 

şi formarea de atitudini şi valori –
elemente indispensabile 
cetăţeniei participative”



Activitățile incluse în Planul pentru anul
2018-2019 au avut menirea să asigure

garanţia unui sistem educaţional de calitate
cu accent de creştere a gradului de realizare
a indicatorilor de performanţă şi a unei şcoli

prietenoase copiilor



 Fortificarea capacităților instituțiilor în prestarea serviciilor
extracurriculare prin formarea și motivarea cadrelor
didactice și elevilor;

 Crearea condițiilor,   realizarea activităților de sensibilizare a 
opiniei publice în domeniul protecției drepturilor copiilor, 
educației incluzive, diseminarea experinței avansate în
domeniu;

 Dezvoltarea în continuare a parteneriatelor educaționale la 
nivel local, raional, republican;

 Prevenirea abandonului , neșcolarizării și a eșecului școlar ;

 Motivarea tinerilor specialiști și asigurarea instituțiilor cu 
cadre tinere bine pregătite;

 Identificarea soluțiilor , rolurilor și responsabilităților , 
factorilor decizionali pentru îmbunătățirea procesului de 
aplicare a standardelor de calitate din perspectiva școlii
prietenoase copilului și a standardelor de competență
profesională;



În scopul realizării obiectivelor trasate DGE în
anul 2018- 2019 a întreprins un șir de acțiuni:

 Ședințe de lucru cu conducătorii IÎ( lunar), cu
participarea conducerii raionului;

 La ședințele Consiliului raional s-au discutat 7  
chestiuni ce țin de sectorul învățământului ;

 În scopul realizării art. 50 (5) și 153 al Codului Educației
pe parcursul anului s-au desfășurat 15 concursuri la 
funcția de conducător și la funcția de director adjunct. 
În total au participat 12 cadre didactice și de conducere.       
În 7  instituții concursul a fost repetat de 3-4 ori. Din
acest motiv în instituții  activează directori interimari .



Conferinţa din august a cadrelor didactice a fost
anticipată de mai multe activităţi :

 Ateliere de dezbateri şi conferinţele din teritoriu la care au participat
reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în organizarea procesului
educaţional .

 Au fost formate 232 cadfre didactice şi manageriale din IET, privind
implementarea noilor documente curriculare la educaţia timpurie (ord 
120-A din 29 iulie 2019 al MECC).

 477 de cadre didactice din învăţământul gimnazial/liceal au fost formate 
privind implementarea curricula dezvoltată şi 130 cadre didactice din
învăţământul primar în continuarea implimentării ECD-ului în clasele I-
IV şi a curriculei 2018.

 În cadrul acestor formări sper că cadrele didactice au obţinut răspunsuri
la toate întrebările Ce ? şi Cum ? urmează să schimbăm în procesul
educaţional.

 64 cadre didactice şi specialişti DGE au fost formaţi la IŞE pentru
desfăşurarea stagiilor de formare cu cadre didactice din teritoriu.

 Pe data de 29 august încă 240 cadre didactice şi
manageriale, educatori, diriginţi de clase , elevi vor activa în 8 ateliere de 
lucru pe probleme educaţiei centrate pe copil desfăşurate în parteneriat
cu CIDDC.



64 cadre didactice şi specialişti DGE au fost formaţi la 
IŞE pentru desfăşurarea stagiilor de formare cu
cadre didactice din teritoriu.

Pe data de 29 august încă 240 cadre didactice şi
manageriale, educatori, diriginţi de clase , elevi vor 
activa în 8 ateliere de lucru pe probleme educaţiei
centrate pe copil desfăşurate în parteneriat cu
CIDDC.



În anul 2019 sistemul de învățământ raional a inclus 60 
instituții educaționale:

 IET- 30/ 3072 copii;

 O școală primară- 315 elevi;

 24 gimnazii- 4777 elevi;

 2 licee teoretice- 1072 elevi;

 O școală auxiliară- 32 elevi;

 Centrul raional de creație a copiilor;

 Școala sportiv



Total au fost şcolarizaţi 6164 elevi.

 Rata de înrolare în învăţământul primar-gimnazial   
constituie 99,94%:

 Rata de înrolare în învăţământul preşcolar 
constituie:

- 0-3 ani – 36%

- 3-5 ani – 86%

- 5-7 ani – 89%

- Media fiind de – 70,3%



Procesul educaţional este asigurat de 986 cadre 

didactice şi de conducere.

Procesul educațional este asigurat de 986 cadre 
didactice și de conducere . Din ei: 303 în IET și 683
în învățământul secundar general.

Cu părere de rău către 01.09.2018 s-a prezentat doar
un singur tânăr specialist ( și acela găsit și convins de 
către managerul IP gim ,, M. Viteazul”, s. Carahasani).

Către 01.09.2019 necesarul de cadre didactice
constituie 35 pedagogi.
Repartizate au fost 9, din ei s-au prezentatdoar 2 tineri
specialişti.



Nr:
d/o

Tipul instituţiei 2018-
2019

Conting
entul de 

elevi
1 Grădiniţe de copii 30 3072

2 Şcoli primare 1 315

3 Gimnazii 24 4777

4 Licee 2 1072

5 Şcoli auxiliare 1 32

6 Centrul Raional de Creaţie al 

Copiilor şi Adolescenţilor

1 615

7 Şcoala sportivă 1 674

Pașaportul sistemului educațional



Analiza comparativă a 
contingentului de elevi

Anii Instituţii Clase Elevi

2014-2015 27 345 6778

2015-2016 27 331 6630

2016-2017 27 322 6361

2017-2018 27 316 6293

2018-2019 27 308 6132
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Pentru noul an școlar se necesită
specialiști de:

 Limba engleză- 7;

 Matematică/Fizică/Informatică- 16;

 Istoria românilor- 3;

 Biologie/chimie- 14.

 Limba franceză- 4;

 Educaţia muzicală- 5;



În luna noiembrie  2018 și-a deschis ușile și IET din com. 

Purcari, edificiu care a fost mai bine de 10 ani în reparație.

Cadrele didactice din IET au beneficiat de cursuri de formare la nivel

de raion la modulele tematice:

- Dezvoltare curriculară în Educația timpurie;

- Educație centrată pe copil;

Au participat 150 cadre didactice și 30 cadre manageriale, implicațe 

în 18 ateliere. Ulteror, au fost organizate ”formări cascadă” în 30 

instituții de educație timpurie și desfășurate circa 120 activități 

metodice pentru alte 140 cadre didactice.

Educația timpurie 



- au fost duse discuții, cu 198 cadre didactice, 19 cadre manageriale și circa
80 părinți;

- au fost fost duse observări, a circa 190 copii, privind implicarea copiilor în
procesul educațional; copiii sunt deschiși spre comunicare; 
rezultatele evaluării gradului de pregătire către școală a copiilor din
grupele pregătitoare arată că nivelul performant atins pe raion este de 
73%, în curs de realizare arată 26% și Nerealizat este de 1%;

- au fost chestionați peste 280 părinți și observată implicarea a 80 părinți, 
în activitatea grădiniței; părinții sunt mai deschiși spre comunicare, 
recunosc că ei sunt prima sursă de la care învață propriul copil și sunt
stabilite relații de parteneriat și cooperare între părinte-educator în
soluționare/informare pe diverse probleme ce ține de sănătate, 
îngrijire și educație a copilului;

- toate cele 217 cadre observate, sunt reflexive și interesate asupra
necesității de a dezvolta creșterea profesională, învățând permanent 
din diverse surse desinestătător și participând la diverse stagieri;



S-au realizat:  8 traininguri la modulul tematic 
„Educație parentală în Educația  timpurie” la care au 
fost formați 42 „educatori parentali” din rândurile 
educatorilor, asistentelor medicale și directorilor.

În cadrul monitorizării impactului implementării 
proiectului „Educație parentală în Educația  timpurie”
în 14 instituții „pilot”, putem menționa că:

 s-a discutat cu 42 „educatori parentali”;

 s-a discutat și chestionat circa 280 părinți;

Asigurarea îmbunătățirii  competențelor parentale   

către sfârșitul anului de învățămnt 2018-2019



 părinții implicați în proiect au devenit mai deschiși spre 

comunicare, în cazul dezvoltării unei relații efective dintre 

„educator-părinte”, creșterea calităților empatice și 

abiltăților de comunicare asertivă;

 este foarte importantă determinarea rolului tăticilor în 

dezvoltarea psiho-emoțională pozitivă a copiilor, iar pentru 

reușita educațională necesar să fie antrenați toți „actorii” cu 

care copilul interacționează începând cu membrii 

familiei, personalul grădiniței și terminând cu comunitatea;

 părinții sunt mai reflexivi în ceea ce privește îngrijirea și 

educația eficientă a copilului, deoarece toate activitățile 

organizate în cadrul programelor de educație parentală sunt 

orientate pe prevenirea și intervenție în cazul anumitor 

probleme (sănătate,protecție, educație) cu care se confruntă 

părinții/ îngrijitorii;



Noile politici educaționale:

 Ordinul MECC 897 din 12.06.2018,, Cu referire la modificarea și
completările în:

 Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în
învățământul general .

 Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului
didactic de IÎG.

 Instrucțiunea privind managementul temelor pentru acasă în învățământul
primar, gimnazial și liceal (or. 1249 din 22.08.2018).

 Ordinul nr.1324 din 08.09.2018,, Cu rivire la aplicarea Metodologiei de 
evaluare la disciplinele școlare din învățământul gimnazial și liceal”.

 Ordinul nr. 1776 din 29.11.2018 ,, Cu privire la aprobarea Reperelor
metodologice privind asigurarea continuității la nivelul clasei a IV-a și a 
V-a din perspectiva implimentării ECD”.

 Ordinul nr. 406 din 11.04. 2019,, Cu referire la aprobarea Reperelor
metodologice de organizare a activității funcției de director adjunct”.

 Ordinul nr. 405 din 11.04. 2019,, Repere metodologice de organizare a 
activităților funcției de diriginte”.



În rezultatul monitorizărilor putem menţiona :

 Cadrele didactice pe parcursul formărilor,  au căpătat o 
experienţă bogată în vederea implementării Curriculumului. 
Prin schimbul de experienţă, cunoştinţe, practici,  au mai
multă încredere în munca lor, sunt mai descătuşaţi, mai liberi
în organizarea şi desfăşurarea activităţilor.  Cu suportul
didactic oferit de către MECC( Metodologia
ECD, ghiduri, Curriculumul) se simt mai încrezuţi în
eleborarea proiectării didactice , a instrumentelor de bază în
organizarea unui proces educaţional centrat pe copil.

 Curriculum este binevenit, revizuit, include toate experiențele
planificate, este o nouă schimbare – trecerea de la proiectarea
demersului educațional în baza obiectivelor,  la dezvoltarea de 
competențe școlare necesare elevului.     



Dezvoltarea personală este una din modalitățile de
implementare a politicilor educaționale vizate de Codul
Educației, se raportează la recomandarea Parlamentului
European şi Consiliul Europei privind competențele –
cheie incluse în curriculum național, dar în special se
referă la competența de a învăța să înveți, competențe
sociale și civice, acțional strategice, de autocunoaștere și
autorealizare.

Pe parcursul anului de studii au fost organizate şi
desfăşurate cu învăţătorii, diriginții de clasă, directorii
adjuncți educație, activități de formare și monitorizare.

Dezvoltarea personală



 Au fost desfășurate 22 ședințe de formare pentru 89 
cadre didactice,11 şedinţe de formare au fost facilitate de 
CIDDC, au fost vizitate toate instituțiile,   s-a discutat cu
toți diriginții, s-a discutat cu elevii, s-a asistat la 44 de 
ore.

Elevii au devenit mai cumpătaţi, mai creativi, mai siguri în
ceia ce fac, mai liberi în exprimare. Elevii au declarat că
le place foarte mult să-şi joace rolurile, vin cu plăcere la 
lectii- unii au zis că orele de dezvoltare personală sunt
scurte, că mai vor asa activităţi, că a fost bine şi
interesant, unii au zis că dezvoltarea personală le-a ajutat
să-şi aleagă profesiile.



Unii profesori au zis că au observat la elevi deprinderi noi
formate, recunoscute şi demonstrate chiar de ei, au 
înţeles ce înseamnă a avea o atitudine faţă de ceva şi o 
puteau exprima , argumentând-o. Cei mici chiar strigau
,,Ura, avem dezvoltarea personală”.

 Părinţii mai des vin deja la şcoală, se interesează nu 
numai de rezultatele academice, dar şi de 
compotrament, sunt bucuroşi că copii pot să discute 
liber, degajat despre lucruri utile. Ei au declarat că au 
înţeles, că trebuie să se schimbe şi ei şi chiar uni si-au 
schimbat comportamentul faţă de copii lor.

 Anul acesta de învăţământ vor fi formate alte 36 cadre 
didactice, se vor desfăşura activităţi şi cu cadrele
didactice formaţi în I an de implementare a cursului. 



Educație pentru societate

Consiliul Europei a aprobat cadrul de competențe
pentru o cultură democratică, care sunt considerate
competențe specifice ale disciplinei Educație pentru
socitate, grupate convențional în 4 componente de
bază:

1) Valori

2) atitudini,

3) abilități, 

4) cunoștințe și înțelegere critică.



În rezultatul tuturor formărilor, după ce cadrele
didactice au mai studiat ghidul de implementare a 
curriculumui, după ce s-au mai clarificat unele
nuanțe, feedbak-ul profesorilor cu referire la 
disciplină este unul pozitiv.Însă mai îmbucurător
este faptul că feedbak-ul elevilor este unul pozitiv. 
Copii au observat diferența , au exprimat satisfacția
cu referire la ce se întâmplă la ore,i-a făcut să fie mai 
implicați, mai disciplinați, mai responsabili.



În rezultatul asistențelor la ore, profesorii au 
demonstrat competențe în ceea ce privește  
desfășurarea unei ore de Educație pentru societate
pentru anul următor de învățământ sunt planificate
tot atâtea activități de formare/monitorizate.

S-au mai simplificat lucrurile la completarea
registrului pentru a fi mai comod atât părinților , cât
și profesorilor , elevilor, directorului, administrației
instituției.



 În mare parte cadrele didactice au acceptat trecerea la ECD la 
disciplinele respective, au studiat și respectat Metodologia de 
evaluare. Calitatea desfășurării orelor depinde mult de nivelul
înțelegerii , acceptării, dar și exersării elementelor noi din
Metodologie .

 Ne pare rău, dar unele cadre didactice au hotărât să rămână
cu informația primită la cele 1-2 seminare desfățurate  de 
formatori , fără să mai  studieze Metodologia . În situația
aceasta sigur că și felul cum erau abordate lucrurile în cadrul
orelor era unul mai stângaci.

 Oricum ne-a bucurat faptul că în discuție cu cadrele didactice
de la disciplinele respective, nu am simțit o rezistență, ci un 
interes de a învăța  mai mult,erau solicitări de a merge la orele
profesorilor cu experiență  în promovarea ECD, lucru pe care 
l-am și planificat pentru anul viitor.



 Cu referire la disciplinele Educație pentru societate și 
Dezvoltare personală , cadrele didactice au beneficiat
lunar de activități  de formare, desfășurate de 
colaboratorii DGE , de formatorii locali și câte 11 ateliere
au fost desfășurate  de formatorii CIDDC în colaborare cu
Universitatea Pedagogică,, Ion Creangă”în parteneriat cu
ERIKS Suedia .

În același format  se va continua și în anul 2019-2020.
Datorită acestei asistențe , calitatea orelor la  disciplinele
reconceptualizate a fost una la nivel . Cel mai important 
lucru este că elevii apreciază înalt aceste discipline și că
profesorii le-au acceptat.



 În perioada ianuarie – mai  2019 Direcția Generală
Educație a organizat activități de formare cu
managerii școlari, cu directorii adjuncți instruire, au 
desfășurat 19 ateliere de monitorizare a 
implementării Reperelor de Continuitate ECD; 19 
mese rotunde/ discuții cu colectivele pedagogice din
instituțiile monitorizate în vederea asigurării
continuității ECD.



 În rezultat putem menționa:

1.Majoritatea școlilor au depus un efort mare pentru
pregătirea cadrelor didactice întru implementarea
Reperelor de Continuitate.

2.Cadrele didactice de la treapta gimnazială, în mare 
parte, au studiat Metodologia, cunosc specificul
desfășurării orelor în paragidma ECD, operează chiar
la clasă cu noțiunile existente în paradigmă, respectă
principiile evaluării criteriale și unii chiar apreciază
înalt reacția elevilor la această schimbare.



 Un accent mare s-a  pus pe autoformarea cadrului
didactic, care a avut la dispoziție un întreg pachet de 
materiale: Referințialul, Curricula, Reperele
metodologice la disciplină, Metodologia privind
implementarea ECD în ciclul primar, Reperele
metodologice privind asigurarea continuității care i-
au dat posibilitate să inițieze implementarea unor
elemente a noii paradigme.



Din 19 instituții monitorizate, 17 cu certitudine vor avea un 
start bun în implementarea continuității.

 80% din profesorii monitorizați au o proiectare clară
pe unități de învățare

 75 % din cadrele didactice monitorizate apreciarea și 
notarea elevilor se face prin evaluări sumative la 
sfârșitul unității de învățare

 Faptul că clasele primare au înregistrat progrese a 
motivat și dă încredere și celor de la ciclul gimnazial. 
În timpul monitorizării nu s-au observat
disconforturi, frustrări.

 20% din cadrele monitorizate au depășit toate
etapele schimbării. 



Pozițiile cu un punctaj mai jos țin de ceea ce trebuie să
facă profesorii cu elevii împreună:

 Să planifice obiectivele educaționale și criteriile de 
succes ,adică să aducă elevul la nivelul în care să:

 formuleze obiectivele de învățare și criteriile de 
reușită într-un mod în care demontrează că înțeleg;

 să atingă aceste criterii de reușită , deplasându-se 
înapoi către noi obiective de învățare.



Și totuși cel mai dificil lucru: 
- de dus observarea asupra progresului elevului întrucât

această informație să fie utilă în continuare în
planificarea și evaluarea lecțiilor . Este important ca în
școală atât profesorul,  elevul, cât și directorul trebuie
să cunoască într-un  mod vizibil progresul elevului și pe
el să construiască un nou succes.

Încă un lucru care se întâlnește foarte rar la lecții este 
faptul că nu se aud propoziții /mesaje de convingere a 
elevului că poate avea succes, că învăţarea poate fi 
îmbunătățită prin efort , că învățarea totuși are sens. 
Credem că noua Metodologie , noile curricule vor 
schimba mult atmosfera de învățare din cadrul lecției .



 Cel mai jos indice de realizare a indicatorilor standardelor de 
calitate s-a referit la asigurarea instituțiilor cu
echipamente, utilaje, dispozitive pentru laboratoare – indice 
care atinsese doar 66%  de realizare. Calculele acestui an 
indică un procent de 71, adică există o creștere 5 %  .

 O creștere de 8 % s-a constatat la indicatorul ce ține de 
prezența grupurilor sanitare (toalete, lavuoare dotate cu apă
caldă , săpun).

 Tot o creștere de 8% s-a observat la indicatorul ce ține de 
profilaxia problemelor psiho- emoționale ale copiilor. Aici
posibil și-a jucat rolul disciplina reconceptualizată
,, Dezvoltarea personală”



 Dacă să sumăm toți indicatorii la capacitatea
instituțională putem indica un indice  de realizare de 
84,5%.Pe de o parte este un indice nu rău, dar 
oricum mai putem depune un efort de 16 %

 Implementarea eficientă a curiculumului se bazează
pe un management eficient.

La acest domeniu avem indicatori bine 
îndepliniți, avem o medie de realizare de 83%,care 
este un indice destul de bun, dar ne rămâne ca 
obiectiv să îmbunătățim indicatorii care au o rată de 
îndeplinire mai joasă.



 Nivelul de realizare de 82, 6 %, indice care am considerat că
trebuie îmbunătățit , anul precedent de învățământ, cu implicarea
formatorilor naționali ai CIDDC au fost organizate 4 ateliere în 2 
zone ale raionului pe probleme de promovare a parteneriatelor.

DGE va acorda o atenție mai mare existenței parteneriatelor
, eficienții activităților lor. În rezultatul autoevaluării instituției în
baza standardelor de calitate media indicatorilor pentru anul
acesta de învățământ a înregistrat o creștere de 3,2%. O creștere
mai semnificativă se observă la participarea părinților la 
asigurarea procesului școlar , la încheierea acordurilor de 
parteneriat și colaborare cu reprezentanții comunității (13%), la 
implicarea reprezentanților comunității în asigurarea calitaţii . 
Acest lucru ne bucură și ne face să credem că direcțiile
instituţiilor vor depune un efort mai mare întru realizarea
indicatorilor ce țin  de parteneriate.



 Cu toate acestea considerăm că furnizorii de formare
continuă ar trebui să includă stagii obligatorii de 
formare pe probleme de autoevaluare în baza
standardelor de calitate . Cele 3 zile de formare pe
această problemă în 2015 nu a avut impactul
scontat, deoarece atât pentru furnizori cît și pentru
formați acest material era prea ,,crud”.



 Profesia de pedagog presupune pe lângă pregătire
mult talent, creativitate. Din numărul total de cadre 
didactice 587 sau 65,8% deţin grade didactice:

 11 –superior, 

 80- întâi

 469- doi



CONCURSUL

„PEDAGOGUL ANULUI”

 În total la la etapa locală au participat 394 cadre didactice, la 
etapa raională 25 cadre didactice.

Învingători au devenit: 

 Învăţător al anului 2019 - Natalia Beşleaga,

IP gim. ,, M. Bieşu »

 Profesor al anului 2019 - Aurelia Ciobanu, 

IPgim ,,A. Sîrghi »

În scopul menționării învingătorilor și participanților la concurs
Consiliul raional a alocat 30 mii lei.



Învăţământul primar şi gimnazial

Învățământul primar este o verigă semnificativă în formarea
copilului, care se finalizează cu testarea naţională şi cu succes
a fost susținută de 609 elevi, dintre care 45 cu CES. 

La examenele de absolvire pentru cursul gimnazial au fost
admiși 596 elevi. Au promovat examenele 558 elevi.

 Limba română- 98,86 % ;

 Limba rusă- 100%;

 Matematica- 94,76%;

 Istoria- 98, 02%;

Ca și în anii precedenți  cele mai mari probleme au fost la 
matematică, se vede și după % promovabilității.



Învăţământul liceal

Pentru susținerea examenelor de BAC s-au înscris 80 candidați 
, 74 absolvenții anului 2019 și 6 restanțieri din sesiunile
precedente.

 Rata de promovarea a examenelor BAC a fost de 100%. . 
Liceul după sesiunea suplimentară s-a plasat pe locul 50 din
289 de liceie cu media examenelor 7.26 comparativ cu 7.04 pe
ţară

 Aș dori să menționez că în anul acesta sunt 3 elevi care au 
susținut examenele pe 3 note de ,,10” și o notă de ,, 9”; 1 pe 3 
de ,,10” și o notă de ,,8”; 3 pe 3 de ,,9” și 1 ,, 10”; 1 pe 2 de 
,,10” și  2 de ,,9”.   În listele acestea sunt şi toţi bursierii
raionali.



Olimpiada raională

Au participat 430 elevi din 26 instituții.

 Numărul de elevi ce au obţinut rezultate performante 
la olimpiadele raionale a fost de 85 (20%).

 Întâietatea aparţine elevilor din IP LT ,, Ștefan Vodă” 
find urmați de elevii din IP LT,, B. P. Hașdeu ”, IP gim. 
,, Ion Creangă”, s. Ermoclia, IP gim.,, M. Eminescu”s. 
Antoneşti, IP gim. s. Caplani.

 Mult mai modeste sunt rezultatele obținute la nivel
republican .   Elevii din raion au obținut rezultate
frumoase la fizică( cl. a X-a), limba engleză( cl. a XII-
a), educația fizică( cl.a XII-a).



Accesul copiilor cu CES 

la serviciile educaţionale

În scopul implimentării Programului de dezvoltare a educației incluzive în RM 
pentru anii 2011-2020 și altor acte legislative , SAP Ștefan Vodă a realizat mai 
multe activități:

 Au fost evaluați 61 copii și elevi;
 58 copii/elevi – identificați;
 În rezultatul evaluării 32 elevi care au studiat în bază de PEI au absolvit cursul

gimnazial. Cu forma totală de incluziune sunt 301, parțială 14 și ocazională -
18; 45 copii au fost evaluați pentru determinarea maturității școlare; 144-
examinați pentru eliberarea formularului nr. 5.

 Consilierea psihologică acordată la 15 copii, 67 părinți, 5 manageri.
 Asistența logopedică -22 copii și părinți . Total 164 ședințe.
 Au fost formați: 10 activități /163 persoane . 
 Ateliere de lucru în cadrul a: 11/142; ședințe individuale : 94/152;
 u fost reevaluați 284;
Însă la acest capitol mai persistă unele probleme , rezerve:
 Lipsa psihologilor școlari;
 Lipsa CREI în IET;
 Atitudinea indiferentă a unor părinți.



CONCURSURI RAIONALE ŞI REPUBLICANE

În anul de studii 2018-2019 au fost desfășurate 8 concursuri raionale și 400
instituționale la care au participat peste 4500 elevi, cadre didactice, părinţi. Elevii
din raion au participat și la 5 concursuri republicane.

 Conform rezultatelor, printre primele instituții  menționăm: 

- IP LT ,, Ștefan Vodă”Or. Ştefan Vodă, 

- IP gim. ,, Alexandru cel Bun”s. Slobozia,

- IP gim ,, M. Sîrghi”s. Cioburciu

- IP gim. ,, Ion Creangă”, s. Copceac,

- IP gim. Caplani, s. Caplani.

 La concursurile republicane s-au evidențiat elevii din:

- IP LT ,, Ștefan Vodă” or. Ştefan Vodă,

- IP școala primară ,, Gr. Vieru”or. Ştefan Vodă,

- IP gim. ,, Alexandru cel Bun”s. Slobozia,

- IP gim ,, M. Sîrghi”, s. Cioburciu

- IP gim.,, Ștefan Ciobanu” s. Talmaza,

- IP gim.,, Ecaterina Malcoci”s. Crocmaz.



Consiliul  elevilor

27 instituții au activat consiliile elevilor care întrunesc circa 300 elevi .
Pe parcursul anului , cu suportul CIDDC s-au desfășurat 8 ateliere de 

lucru la care au participat 52 elevi , membrii consiliilor locale .  
Pentru a consolida procesul de participare a elevilor la luarea deciziilor şi

îmbunătăţirea procesului educaţional au fost organizate 4 şedinţe cu
participarea membrilor CRE. Membrii CRE au monitorizat mai multe
specte a vieții școlare. La fel au fos inițiatorii campaniei,, Un raion
curat de la sat la sat”, Concursului,, Absolvent 2019”. Impactul
activităților CRE este foarte vădit.

- Dorinața mai multor elevi de a se implica în manifestații ;
- Spiritul de inițiativă a consilierilor;
- Implicarea în proiecte și programul educațional ;
- Instruiri cu susținerea CIDDC lider de ONG, angajații Consiului

raional;
- Formarea abilităților de autoconducere, dezvoltarea capacităților de 

lider;



Centrul Raional de Creaţie a Copiilor şi 

Adolescenţilor şi Şcoala Sportivă

În 25cercuri sunt cuprinși 575 elevi.

Elevii care frecventează cercurile, participă la toate
concursurile, expozițiile raionale, ocupând locuri
premiante. Rezultatul activităților a fost demonstrat la 
01.06.2019 de Ziua Internațională a Copiilor.

Secțiile școlii sportive sunt frecventate de 710 elevi în
14filiale la 7 probe sportive.

Întru promovarea modului sănătos de viață  în perioada de 
referință  au fost organizate și desfășurate acțiuni
sportive, cu implicarea circa 4000   participanți ( Jocurile
juniorilor, turnee, cupe etc.)



Campion al jocurilor olimplice pentru juniori, Campion 
European la lupte greco-romane:

 locul III la Campionatul Mondial - Alexandrin Guțu 
, Mihai Guțu- locul III la europene aceeași probă
, antrenor Vl. Culacli

 Locul I la campionatul RM la fotbal devizia B antrenori
Segiu şi Gh. Palancean ; locul III la  Turneul republican
,, Guguță”, antrenor S. Vitan.   

Al treilea an în raion se implementează Proiectul ,, Şcoala
fotbalului distractiv » în cadrul căruia au fost cuprinşi
circa 600 elevi şi 42 profesori. Instituţiile implicate au 
beneficiat de inventar sportiv în sumă de 200 mii lei.



ODIHNA DE VARĂ

Pentru fortificarea sănătății elevilor în sesonul estival 
2019 a funționat tabăra de odihnă,, Dumnbrava”, în
care s-au odihnit circa 600 elevi în 5 schimburi . Circa
100 elevi s-au odihnit în taberele din ţară.

În total cu diverse forme de odihnă au fost cuprinşi
circa 900 elevi.

 La acest capitol aș vrea să aduc mulțumiri tuturor
cadrelor didactice și administrației taberei pentru
atitudinea față de funcții, înțelegere, răbdare şi 
profesionalism.



Pregătirea instituţiilor preuniversitare
În rezultatul verificării condiţiilor create în IÎ, s-a constatat că edificiile au fost bine 

pregătite.

Pentru crearea condițiilor de activitate a instituțiilor de învățământ, anul acesta s-au 
alocat 15 mln. lei.

Din ei:

 Bugetul de stat- 1700 mii lei;

 Bugetul Consiliului raional 1497 mii lei;

 Bugetul instituițiilor 833 mii lei;

 Proiecte, sponsorizări 11710 mii lei.

În luna octombrie s-au finisat lucrărilede reparație capitală a IP scoala
primară,, Grigore Vieru”, efectuată din sursele Consiliului raional Ștefan Vodă
Consiliul județean Brașov, România.

În continuare se duc lucrările de reparație capitală la IP LT ,, Ștefan Vodă” în cadrul
proiectului ,, Reforma învățământului din R. Moldova”.Şi la IP gim,, Mihai Sîrghi,, -
reparaţie capitală la blocul alimentar.

Un volum impunător de lucrări s-au efectuat  în următoarele instituții : IP gim ,, M. 
Bieşu”, gim.rus ,,Dm. Cantemir”  , gim Semionovca, gim. Caplani,IP şcoala 
primară, IP gim Răscăieţi  

Sau procurat: TIC, utilaj frigorific şi tehnologic, mobilier şcolar, table, literatură 
artistică.



OBIECTIVELE PENTRU 

ANUL 2019-2020
 Asigurarea IÎ cu cadre didactice bine pregătite la toate disciplinele școlare;
 Dezvoltarea și susținerea potențialului creativ al copiilor/elevilor;
 Utilizarea eficientă a resurselor materiale și financiare;
 Perfecționarea mecanismelor de implicare a tuturor actanților educaționali

în asigurarea calității serviciilor prestate;
 Fortificarea capacităților instituțiilor în prestarea serviciilor educaționale

prin:formarea cadrelor didactice, motivarea cadrelor didactice și al elevilor
, crearea condițiilor de activitate ;

 Dezvoltarea în continuare a parteneriatelor ;
 Prevenirea eșecului școlar;
 Implementarea cu succes a curriculumului școlar la toate treptele de 

școlaritate;
 Punerea în aplicare a noilor politici educaționale;
 Formarea,instruirea cadrelor didactice în vederea implimentării actualelor

documente curriculare.
 Asigurarea transparenţei decizionale şi financiare;
 Asigurarea condiţiilor pentru valorificarea competenţelor cadrelor didactice 

şi manageriale în conformitate cu standardele de competenţă profesională;



Cu prilejul începutului noului an școlar, Vă urez 

sănătate, optimism, performanțe și noi realizări.

Să vă mențineți spiritul creativ, optimismul pe tot 

parcursul anului.

Deoarece suntem în ajunul a 3 sărbători, Ziua 

Independenței, sărbătoarea Limba noastră, Direcția Generală 

Educație Vă îndeamnă la mobilizarea competențelor și 

spiritului creativ pentru a asigura condițiile de  progres real 

în sistem astfel, încât acesta să devină cu adevărat, o 

platformă eficientă de promovare a calității în educaţie.



Mulţumim de atenţie!


