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NOTĂ INFORMATIVĂ 

cu privire la activitatea DGE Ștefan Vodă în anul 2021. 

Activitatea sistemului educațional raional și a DGE Ștefan Vodă în anul 2021 (care 

cuprinde anii școlari 2020-2021 și 2021-2022) a fost direcționată prin obiectivele 

strategice derivate din Programul anual, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare 

a direcției, documente de politici elaborate de Guvernul RM, MECC și deciziile 

Consiliului raional. 

Anul 2021 a fost unul mai dificil și neobișnuit pentru toți, urmare a evoluției situației 

epidemiologice a răspândirii virusului COVID-19. 

Aceste condiții au impus noi rigori privind activitatea instituțiilor de învățământ, 

întregul sistem educațional (proces educațional la distanță, recuperarea orelor în legătură 

cu prelungirea vacanțelor, cadre didactice, elevi confirmați cu COVID-19, etc.).  

În pofida problemelor s-a reușit acoperirea tuturor disciplinelor școlare cu cadre 

didactice bine pregătite. 

Cadrele didactice au dat dovadă de insistență în mobilizarea părinților pe perioada 

desfășurării procesului educațional la distanță. 

În anul 2021 sistemul educațional raional a inclus 62 instituții de învățământ.  

Din ele: 

30 IET cu un contingent de 2760 la început de an și 2608 la sfârșit de an. În legătură 

cu micșorarea numărului copiilor instituționalizați pe parcursul anului în 5 instituții s-au 

redus 6 grupe. 

27 instituții de învățământ secundar general cu un contingent de  5885 elevi în anul 

2020-2021 și 5823 către 01.09.2021 (cu 62 mai puțin decât în anul de studii precedent). 

O școală auxiliară  cu 9 elevi în clasa a IX-a. Prin decizia Consiliului raional nr. 7/1 

din 18.11.2021 a demarat procesul de dizolvare prin lichidare a instituției nominalizate. 

2 școli de artă în care își fac studiile în diverse secții 897 elevi în 10 filiale, la 16 

secții. 

CRCCA cu  515 elevi în 22 cercuri pe 4 domenii. 

Școala sportivă în care se antrenează 701 elevi în 7 secții 13 filiale. 

Ca și în anul precedent în 4 instituții au activat 5 filiale: 

Viișoara 59 elevi; 

Răscăieții Noi 71 elevi; 

Marianca de Jos 45 elevi; 

Semionovca 43 elevi; 

Brezoaia 56 elevi. 

În 5 instituții au fost create 9 clase cu studiere simultană. 

Procesul educațional a fost desfășurat de 777 cadre didactice și de conducere. 76 din 

ei au cumulat în 2-3 instituții. 

 

 

Întru realizarea Planului-cadru solicităm sprijinul cadrelor didactice pensionare. În 

total au fost încadrați 125 pensionari. 
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Pentru achitarea deplasării cadrelor didactice care fac naveta Consiliul raional a 

alocat 100 mii lei din Componenta raională. 

În anul 2021 s-a încadrat în activitatea pedagogică doar un singur tânăr specialist. 

Se simte nu numai lipsa specialiștilor la disciplinele școlare, dar constatăm dezinteres 

și pentru participarea la concursul pentru funcția de directori și directori adjuncți. În anul 

2021 s-au desfășurat 16 concursuri la care au participat 19 candidați. 

Toți tinerii specialiști (5) au beneficiat de îndemnizațiile prevăzute în art.134 al 

Codului Educației. 

 

 

Cadrele didactice, colaboratorii DGE, elevii, în parteneriat cu părinții, comunitatea au 

avut de realizat în 2021 obiective orientate spre: 

 Punerea în aplicare a noilor politici educaționale; 

 Creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și manageriale 

prin includerea lor în diverse programe de formare; 

 Asigurarea educației parentale și asumarea de responsabilități, valorificarea 

parteneriatului familie – instituție de învățământ; 

 Îmbunătățirea rezultatelor învățării cu 5% până la sfârșitul anului 2021 prin 

apricarea principiului educației centrate pe cel ce învață. 

 

Este clar că nu putem realiza un obiectiv dacă nu creăm condiții necesare, îndeosebi 

în perioada pandemică, când o parte din ore au fost desfășurate online. 

În perioada de raportare, în activitatea bibliotecilor școlare au fost puse accente pe 

următoarele obiective: 

 asigurarea cu manuale, materiale didactico-metodice; 

 dezvoltarea competențelor digitale a bibliotecarilor în cadrul Programului 

BookFond; 

 organizarea instruirilor raionale și republicane ale bibliotecarilor școlari. 

Au fost primite și repartizate 12 titluri de manuale cu conținuturi noi la clasele I-II 

(4500 ex.). Elevii clasei întâi au beneficiat în premieră de Abecedar – manualul și caietul 

elevului. 

Majoritatea obiectelor au fost acoperite 100% cu manuale. Problemă rămâne 

acoperirea didactică la limbi străine – limbile franceză/engleză, a II-a limbă de studiu. 

Cadrele didactice au fost asigurate cu Curriculum național, ghiduri metodologice. 

Disciplinele „Dezvoltare personală” și „Educație pentru societate” au fost acoperite 

cu Ghiduri metodologice. 

În total cadrele didactice au beneficiat de 13 titluri de ghiduri de implementare a 

manualelor noi (400 ex.). 

În semestrul I al anului școlar 2021-2022 20 bibliotecari școlari au beneficiat de 

formare la capitolul competențe digitale în cadrul Programului BookFond; 15 bibliotecari 

au participat la instruiri online cu tematici actuale. 

În calitate de membri ai asociației Bibliotecarilor din RM, sucursala Ștefan Vodă, au 

fost întreprinse diverse activități în comun cu DRCTST, Biblioteca Publică orășenească, 

școala profesională etc. 
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În cadrul ediției anului 2021 a Concursului literar „La izvoarele înțelepciunii”, 

consacrat scriitorului Vladimir Beșleaga, eleva clasei a XII-a din IPLT „Ștefan Vodă” 

Delev Gabriela s-a plasat pe locul întâi la etapa republicană. 

În scopul asigurării instituțiilor de învățământ și elevilor cu tehnică de calcul pentru 

desfășurărea procesului educațional la distanță MECC,în cadrul Proiectului RÎRM, a 

acordat 347 laptop-uri, 7 camere video. IP gim. „Dm.Cantemir” a beneficiat de 5 

calculatoare oferite de UNICEF. 

La fel și conducătorii IÎ au procurat calculatoare, laptop-uri. 

IP școala primară „Grigore Vieru” și IPLT „Ștefan Vodă” au beneficiat de 50 tablete 

de la un sponsor. 

5 cadre didactice în au beneficiat de tablete oferite de Oficiul Special Guvernamental 

pentru Educație al Provinciei JEJU din Republica Coreea. 

IPLT „Ștefan Vodă” a beneficiat de dotarea unui Centru informațional Tekwill„În 

fiecare școală laborator digital”. 

Vinăria Purcari a dotat 3 cabinete (200 mii lei) – mobilier și TIC. 

Pentru asigurarea învățătorilor claselor a I-a, la implementarea modulului ”Educație 

digitală” s-au procurat 34 tablete. În acest scop Consiliul raional a alocat 120 mii lei. 

Între DGE, instituțiile de învățământ și APL I, II sunt create relații benefice. 

La ședințele Consiliului raional au fost puse în discuție 8 chestiuni ce țin de sistemul 

educațional. Conform Regulamentelor aprobate de CR ca și în anii precedenți s-au alocat 

surse financiare pentru: 

 Menționarea învingătorilor și participanților la Concursul ”Pedagogul anului 

2021” – 30 mii lei; 

 Susținerea elevilor capabili de performanțe – 90 mii lei; 

 Menționarea  IÎ  în cadrul Concursului „Pentru cea mai pregătită instituție către 

noul an școlar – 42100 lei; 

 Reparația instituțiilor – 2313 mii lei; 

 Sprijin în implementarea diverselor proiecte; 

 Activitatea CRE – 10 mii lei. 

În același context aș vrea să menționez și aportul  primăriilor Feștelița care prin 

apragerea surselor financiare externe a valorificat peste 3 mln lei, Copceac, Slobozia, 

Răscăieți, Ștefănești, Popeasca, Semionovca care au alocat surse financiare pentru  

crearea condițiilor de activitate.  

Primăriile Răscăieți, Semionovca, Brezoaia, Olănești, Cioburciu alocă surse 

financiare pentru alimentația elevilor din clasele V-XII. 

Aportul la crearea condițiilor pentru activitatea instituțiilor revine managerilor școlari 

care se implică activ în atragerea Proiectelor, sponsorilor: 

IP gim. „M.Bieșu” s.Volintiri a obținut 215 mii lei pentru reparația Sălii de sport de 

la Primăria com.Potlogi România; 

În cadrul unui Proiect 8 elevi și 2 cadre didactice au participat la școala de vară din 

România. 

IP gim.„Al-dru cel Bun” s.Slobozia și IP gim.Răscăieți în cadrul Proiectului cu AO 

Terre des hommes au beneficiat de TIC. 
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IP gim. „Ion Creangă” s.Copceac – construcția grupurilor sanitare și a stației de 

epurare –circa 900 mii lei. 

IP școala primară „Gr.Vieru” or.Ștefan Vodă și filiala Răscăieții Noi au realizat cu 

succes Proiectul „Grădina școlară”. 

În 8 școli s-a implementat Proiectul „Fotbalul în școală”. 

s-au realizat Proiecte și în cadrul „Fondului pentru tineri”, „Fondul pentru 

dezvoltare”. 

s-a continuat și implementarea proiectelor din anul precedent (Roboțeii – IP gim.”Ion 

Creangă” s.Ermoclia; Corpul Păcii – peste 1 mln lei a valorificat IPLT „Ștefan Vodă” la 

construcția terenului de sport). 

 

Unul din obiectivele principale ale DGE și instituțiilor de învățământ este asigurarea 

realizării articolului 13 (3) din Codul Educației nr.152 din 17.07.2014 referitor la 

școlarizarea elevilor de 7-16 ani. 

În anul de studii 2021-2022 în afara orelor au rămas 10 copii. Din ei: 4 din clasele I-

IV și 6 din clasele V-IX.  

Cauzele neșcolarizării sunt: 8 au plecat în perioada de vară peste hotare și n-au 

revenit, 2 din alte motive.  

Din numărul total 8 elevi sunt de etnie romă. 

Pe parcursul lunilor septembrie-decembrie 2021 au abandonat școala 15 elevi. Din ei  

3 din clasele I-IV și 12 din clasele V-IX, cauzele fiind: starea materială precară – 3, 

nereușita școlară – 2, refuzul părinților – 3, plecați peste hotare – 5, alte motive – 2. 

S-au întreprins un șir de acțiuni pentru a reîntoarce acești elevi în instituție. S-a 

discutat cu părinții, vizite la domiciliu, demersuri la comisia pentru drepturile copilului. 

Părinții au fost invitați la ședințele comisiei multidisciplinare. 

 

Asigurarea elevilor cu dejunuri calde este obligația tuturor actanților. 

Alimentația elevilor a fost organizată în 26 instituții. 

În total s-au alimentat 2490 elevi din clasele a I-IV-a și 614 din clasele a V-IX-a din 

7 instituții de învățământ. 

În 6 instituții sursele financiare pentru alimentația elevilor din clasele V-XII sunt 

alocate de APLI și într-o instituție de părinți. 

 

Pentru transportarea elevilor raionul dispune de 9 unități de transport repartizate de 

MEC. În total sunt transportați 354 elevi din 17 localități.  

 

Un prim obiectiv asupra căruia și-a concentrat efortul corpul didactic din raion și 

DGE în anul 2021 este creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, prin 

includerea lor în diverse programe de formare, desfășurarea orelor publice, analize, 

discuții. 

Generalizând informația din instituțiile de învățământ cu referire la participarea 

cadrelor dodactice la formările naționale putem menționa: 

 85% sunt certificați în limita a 3 ani, 15% vor parcurge cursurile în 2022; 
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 Colaboratorii DGE vor monitoriza continuu respectarea prevederilor art.134 al 

Codului Educației. 

În instituțiile IPLT „Ștefan Vodă”, filiala Marianca de Jos, IP școala primară 

„Gr.Vieru”, gim.Ștefănești, gim.„Ștefan Culea”s.Tudora, filiala Viișoara majoritatea 

cadrelor didactice au formată deprinderea de a avea grijă de propria formare. 

În anul 2021 au fost desfășurate pentru cadrele didactice și manageriale 88 de 

tematici în diverse ateliere, sesiuni de formare, training-uri, seminare la care cele 

810 pedagogi au avut 5573 participări. 

Cel mai frecvent curs din cele 88 de tematici a fost „Guvernanța democratică” în 

cadrul căruia a fost prezentat Conceptul de guvernanță democratică a școlii, cele 9 

domenii de participare, strategii și mecanisme pentru guvernanța școlii. 

La acest curs au participat 397 cadre de conducere, didactice, elevi, părinți. 

Pe parcursul pilotării instituțiile sunt asistate de experți și au ca suport Ghidul 

metodologic „Guvernanța democratică a școlii în RM”. 

Un impact important pentru cadrele didactice și manageriale au avut și formările din 

partea CCF Moldova cu referire la aplicarea Ghidului Indexului Incluziunii – Ghid care 

va deveni suport pentru cadrele de conducere, Comisiile de evaluare internă a instituției. 

În lunile octombrie-decembrie 25 manageri din IET și școli au participat la un 

program de formare „Leadership Sistemic în mediul educațional” desfășurat de experți 

din România. 

La fel în lunile octombrie-decembrie 2021 100 cadre didactice au dezbătut situații ce 

țin de comunicarea nonviolentă, mecanisme, strategii pentru guvernanța democratică a 

școlii. 

În lunile august-decembrie 2021 65 cadre didactice și manageriale au participat la un 

program de formare facilitat de formatorii de la Universitatea Pedagogică Zurich cu 

referire la predarea și învățarea de calitate – mai mult axat pe cursul „Dezvoltarea 

personală”. 

27 cadre didactice și 14 manageri au participat la Programul de formare cu referire la 

Standardele de competență profesională facilitat de formatorii selectați de MEC. 

124 cadre didactice au participat la cursul de formare la didactica disciplinei. 

Pe parcursul anului au fost desfășurate 12 ședințe cu managerii instituțiilor cu referire 

la elaborarea rapoartelor de autoevaluare. 

Pentru învățătorii claselor primare s-au desfășurat un șir de stagii de formare, 

seminare, training-uri: 

27 învățători au realizat a câte 150 ore la UPS din Tiraspol; 

8 ședințe de informare cu tematica „Măsuri anticovid”; 

2 sesiuni de formare a cadrelor didactice cl. I-III-a în implementarea modulului 

„Educație digitală”; 

11 seminare raionale la care au participat circa 85% din numărul total. 

Stagiile de formare, atelierele au fost axate pe îmbunătățirea instrumentelor evaluării 

și implementarea Metodologiei ECD, a celor mai accesibile instrumente de evaluare, de 

comunicare cu părinții. 

Cadrele didactice de la aria curriculară „Limbă și comunicare”, „Științe”, „Sport” au 

beneficiat de sesiuni de formări cu tematica „Repere metodologice privind organizarea și 
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desfășurarea procesului educațional la disciplină – 8 sesiuni/108 pedagogi; „Evaluarea 

cadrului didactic.Oportunități și perspective” – 22; 24 pedagogi au participat la seminarul 

raional „Organismul uman și sănătatea”. 

În luna octombrie 95 cadre didactice au participat la sesiunile de instruire „Didactica 

utilizării Bibliotecii Digitale „Educație online””. 

Activitatea metodică pe dimensiunea educație timpurie a fost axată pe realizarea mai 

multor obiective: 

 Asigurarea punerii în aplicare a noilor politici educaționale; 

 Creșterea cu 7% a competențelor profesionale; 

 Îmbunătățirea rezultatelor învățării copilului; 

 Asigurarea îmbunătățirii competențelor parentale. 

În vederea realizării obiectivelor trasates-au realizat următoarele acțiuni: 

 Reînnoirea bazei de date a cadrelor didactice și copiilor; 

 Formarea cadrelor didactice și manageriale: lunar ședințe de lucru cu 

conducătorii IET; 

 Sesiuni de formare: „Program Național de Alfabetizare Digitală” pentru 

educatorii din IET – 239 cadre didactice și manageriale formate online, 29 

cadre formate cu prezență fizică; 272 cadre didactice instruite la capitolul 

Implementarea Reperelor metodologice privind organizarea procesului 

educațional anul de studii 2021-2022; 

 Ateliere de lucru cu tematica prevenirii abuzului față de copii. 

Pe parcursul anului IET au fost monitorizate respectiv: 

 Punerea în aplicare a documentelor  elaborate de MEC; 

 Aplicarea Metodologiei de evaluare externă a IET și a cadrelor de conducere; 

 Organizarea procesului de atestare, 

 Implementarea Reperelor metodologice. 

O altă problemă cu accent de pedagogizare este dezvoltarea și promovarea culturii 

familiei prin educația parentală, astfel încât mai mulți părinți, din fiecare grupă de copii, 

să participe periodic în activități de formare continuă. În această perioadă pandemică 30 

IET au participat la training-uri de instruire în educația parentală (online) pentru familiile 

care au copii de 0-7 ani. Total au fost instruiți 800 părinți sau 57% dn numărul total. 

Formările vor continua și în anul 2022. 

Comunicarea școală-familie este unul din instrumentele cele mai importante de 

stabilire și menținere a relațiilor de parteneriat. 

La acest compartiment de către CIDDC au fost organizate 4 ateliere în 2 zone ale 

raionului pe probleme de promovare a parteneriatelor, la care au participat reprezentanți 

ai comunității, instituțiilor de învățământ, părinți. 

Conform Standardului de calitate 2.2 Instituția școlară comunică sistematic și implică 

familia și comunitatea în procesul decizional. Școlile depun efort pentru instituirea unui 

dialog cu părinții nu numai pentru a-i informa, dar și să-i implice în diverse activități. 
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O altă modalitate de formare este procesul de atestare deoarece cadrele didactice 

conform Regulamentului, prezintă lecții publice, studiază actele normative, literatură de 

specialitate, curriculum la disciplină. 

În anul 2021 au susținut atestarea 153 cadre didactice și manageriale. Din ei 26 au 

obținut gradul întâi și 5 gradul superior. Rata cadrelor didactice cu grade este de 84%. 

Participarea cadrelor didactice la Concursul „Pedagogul anului” este o modalitate 

bună de formare. Anul acesta la concurs au participat 14 cadre didactice. Locul I au 

ocupat respectiv: „Educatorul anului” -  Babei Liliana, IET s.Tudora; „Învățătorul anului” 

– Țurcan Olesea, IP gim. „Mihai Viteazul” s.Carahasani; „Profesorul anului” – Ciobanu 

Olga, IP gim. „Mihai Viteazul” s.Carahasani. 

 

În lunile februarie-septembrie 2021 a fost monitorizat procesul de elaborare a 

Rapoartelor de autoevaluare a instituției. A fost o primă experiență și s-a depus un efort 

substanțial din partea instituțiilor și a colaboratorilor DGE. 

În lunile noiembrie-decembrie a fost monitorizat procesul de desfășurare a orelor la 

disciplina „Dezvoltarea personală”. Colaboratorii DGE și formatorii au asistat 102 ore, au 

discutat cu profesorii, elevii. 

În lunile august-noiembrie a fost monitorizată respectarea prevederilor Metodologiei 

privind respectarea timpului de muncă al personalului didactic. 

În lunile octombrie-decembrie a fost evaluată activitatea cadrelor didactice care 

solicită conferirea/confirmarea gradelor didactice în anul 2022. În total au fost asistate 49 

lecții. 

La capitolul asigurarea protecției vieții și sănătății copiilor, prevenirea violenței pe 

parcursul anului s-au desfășurat seminare, mese rotunde, discuții care, cu certitudine, au 

devenit factorul de influență pozitivă asupra rezultatelor. 

Analiza cazurilor înregistrate în semestrul întâi denotă că formele de violență fizică, 

psihologică asupra copilului au scăzut cu 63%. În schimb în semestrul II numărul 

cazurilor s-a mărit cu 11. 

 

În scopul implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive și a altor 

acte normative și legislative, SAP a realizat mai multe activități. 

Au fost evaluați 56 copii din 83 referiți. Identificați cu CES au fost 56. 293 au fost 

reevaluați. 

Total copii cu CES sunt 329. Din ei cu forma de incluziune totală – 299, parțială – 21 

și ocazională – 9. 

40 copii au fost evaluați pentru determinarea maturității școlare. 

La 125 copii s-a completat Formularul nr.5. 

33 elevi din clasele a IX-a care au studiat în bază de PEI au absolvit cursul gimnazial 

și au primit certificat de studii gimnaziale seria ASG/PEI. 

În raion sunt create 24 CREI.  

Elevii cu CES beneficiază de asistența a 26 CDS, 6 psihologi și 1 logoped. 

Pe parcursul anului pentru CDS, psihologi, membrii comisiilor multidisciplinare, 

conducătorii IET și școlilor s-au organizat și desfășurat 12 seminare, 5 ateliere de lucru, 

81 ședințe individuale cu implicarea a 526 participanți. 
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În temeiul activităților desfășurate în cadrul Proiectului „Reforma Învățământului în 

Moldova”. 3 instituții (IPLT „Ștefan Vodă”, IP gim.„M.Eminescu” s.Antonești, IP 

gim.„A.Sîrghi” s.Talmaza) au beneficiat de dotarea CREI cu materiale didactice, TIC în 

sumă de peste 100 mii lei fiecare. 

În parteneriat cu MEC, CNPAC, CRAP, echipa mobilă, CCF Moldova, Inspectoratul 

de poliție, CIDDC, AO PRODOCS, Centrele Comunitare s-au desfășurat 5 seminare, 8 

ateliere de lucru, 15 ședințe. 

La acest capitol persistă și un șir de probleme: 

 Lipsa pedagogului în învățământul general, psihopedagogului în SAP; 

 Fluctuația CDS din instituții; 

 Pericolul infectării cu COVID-19 limitează posibilitățile de monitorizare și 

asistență cu prezența fizică. 

 Lipsa motivației copilului; 

 Indiferența unor părinți: 

 Lipsa specialiștilor în cadrul SAP; 

 Curricula modificată nu corespunde întotdeauna nevoilor individuale ale 

copilului. 

 

Evaluarea nivelului de cunoștințe este o prioritate a sistemului educațional raional. 

În legătură cu situația pandemică din țară în anul 2021 nu s-au desfășurat olimpiadele 

raionale/republicane la disciplinele școlare. 

La acest capitol menționăm rezultatele obținute de elevi la evaluările finale 

(examenele de absolvire) la toate treptele de școlaritate. 

Treapta primară a fost absolvită de 601 elevi. Din ei 27 cu CES. Promovabilitatea a 

constituit 100%. 

Clasa a IX-a au absolvit 585 elevi. Din ei 33 cu CES. Procentul promovabilității a 

constituit 99,46 comparativ cu 99,31 pe republică. Nota medie generală – 6,77 (7,26 pe 

țară). 

Pe discipline școlare: 

 Matematica – nota medie 6,55 comparativ cu 7,11 pe republică; 

 Limba română – 7,25 pe republică 7,27; 

 Istoria românilor și universală – 6,93 comparativ cu 7,16 pe republică; 

 Limba română (șc. alolingvă) – 6,28, pe republică 7,28. 

Examene de bacalaureat au susținut 86 absolvenți din 89 înscriși. 

IPLT ”Ștefan Vodă” – din 70 elevi au susținut 69 (98,58% în comparație cu 93,99% 

pe țară); media examenelor de 7,47. Diferența dintre notele medii pe 3 ani de studii și 

nota medie la examene constituie 0,22. 

IPLT „B.P.Hașdeu” s.Olănești – din 19 absolvenți au susținut 17 (89,48%) cu media 

examenelor de 6,14. Diferența fiind de 1,05. 

Raionul Ștefan Vodă în clasamentul pe raioane se află pe locul 8. 

 

Un rol deosebit în atingerea obiectivelor aparține educației nonformale. 

Elevii din instituțiile de învățământ au participat, online, la mai multe concursuri 

raionale, republicane și internaționale, ocupând locuri premiante. 
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 Concursul republican „Turnamentul pentru Drepturile Omului/Copilului”; 

 Concursul republican „Holocaust: lecții de viață și istorie”; 

 Concursul republican „Limba noastră-i o comoară”, ediția a V-a; 

 Concurs raional „Din istoria școlii”; 

 Concurs republican de Creație a Tinerii Generații ARS „Adolescentina”; 

 Concurs internațional „Știința ca o joacă”, „ProLectura, 2021”; 

 Concurs republican de desen; 

 Concurs raional „Drepturile Omului sunt drepturile tale și ale mele”; 

 Concursul raional „A Chance, Une Chanse, Eine Chance”, ediția I-a. 

 

Pe locul întâi s-au plasat elevii din IPLT „Ștefan Vodă”; 

Locul doi – IP gim.„Ion Creangă”s.Copceac; 

Locul III – IP gim.s.Popeasca. 

 

Ca și anii precedenți cât la nivel local atât și la nivel raional au activat Consiliile 

Elevilor. CE organizează activități extracurs, monitorizează respectarea drepturilor 

copiilor în instituții. Propun elevilor chestionare pe diverse probleme cu generalizarea 

ulterioară a acestora. 

La inițiativa membrilor CRE a fost organizată Campania raională de educație 

ecologică „Spune DA pentru Protecția Naturii”, Campania „Un paște ca nici unul altul”. 

De către Bord-ul CRE a fost organizată și desfășurată instruirea membrilor CE cu 

privire la structurile reprezentative ale elevilor. 

La inițiativa membrilor CRE s-a desfășurat Concursul raional „Din istoria școlii”, 

ediția I. 

În rezultatul monitorizării activității CE consilierii au înaintat propuneri ce țin de: 

 organizarea și publicarea ziarului CRE; 

 de alocat surse financiare pentru organizarea alimentației elevilor claselor a V-

XII-a; 

 de creat condiții în instituțiile în care nu funcționează grupurile sanitare. 

O educație de calitate se poate face numai într-o școală modernă, cu o dotare bună, 

cu profesori binepregătiți, o școală în care domnește disciplina, colaborarea, comunicarea 

eficientă, în care părinții sunt interesați și implicați activ în serviciul de educație de 

calitate oferit de școală, o comunitate conștientă de calitatea viitorilor cetățeni. 

Pentru anul 2022 DGE își propune următoarele obiective: 

 Crearea unei infrastructuri și a rețelei de instituții educaționale dimensionată 

eficient, în conformitate cu tendințele demografice, sociale și corespunzătoare 

standardelor actuale de calitate; 

 Îmbunătățirea managementului resurselor umane în educație, dezvoltarea, 

motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea educației de calitate; 

 Creșterea cu 7% până la sfârșitul anului 2022 a competențelor profesionale ale 

cadrelor didactice și manageriale; 

 Asigurarea punerii în aplicare a noilor politici educaționale de către toți cei 

implicați în procesul educațional; 
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 Asigurarea respectării Standardelor de calitate și creșterea procentului 

promovabilității la examenele de absolvire; 

 Prevenirea și reducerea absenteismului, a abandonului școlar și a fenomenului 

de violență școlară; 

 Motivarea, promovarea, dezvoltarea personală a copiilor dotați; 

 Crearea unor parteneriate educaționale durabile; 

 Organizarea întregii comunități educaționale în vederea asigurării 

funcționalității de siguranță în contextul epidemiologic COVID-19. 

  

  

 

Șef DGE  Ștefan Vodă     R. Burduja 


