Raportul de activitate
al Direcției Educație Criuleni pentru anul de studii 2020-2021
Introducere
Raportul de activitate al Direcției Educație pentru anul de studii 2020-2021 reflectă
starea sistemului de învăţământ din raion, aspecte de relevanță educațională, problemele
existente în dezvoltarea învăţământului la nivel local şi raional, cât şi perspectivele de dezvoltare
în vederea îmbunătăţirii calităţii educației și a realizării obiectivelor învăţământului general din
raion.
Starea sistemului educaţional din raionul Criuleni este determinată de întreaga funcţionare a
instituţiilor publice de învăţământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și extrașcolar din
perspectiva implementării politicilor educaționale locale, cât şi monitorizarea progresului atât la
nivel de Direcţia Educaţie, cât şi la nivel de instituţiile de învățământ, în vederea obţinerii
rezultatelor scontate.
Raportul este structurat pe 3 domenii: Management şi capacitate instituţională,
Curriculum /proces educaţional și Parteneriat educațional, fiecare având compartimente
indispensabile.
În general, raportul oglindeşte situaţia veridică a învăţământului din raionul Criuleni în
baza unui set de indicatori, centraţi pe anumite dimensiuni și abordează problemele și soluțiile
din toate domeniile învățământului: curriculum, resurse umane, resurse materiale și
informaționale, relații comunitare, parteneriate etc.
Datele statistice / informaţiile au fost extrase din Rapoartele de stare a instituţiilor de
învăţământ primar, gimnazial şi liceal, din informațiile colectate, verificate, analizate de
specialiștii Direcţiei Educaţie.
I.

Domeniul I: Management şi capacitate instituţională
1. Obiective, priorităţi şi realizări ale Direcţiei Educaţie Criuleni (privire generală).
Evoluția dinamică a proceselor socio-economice, condiționată de explozia noilor
tehnologii, cât şi circumstanţele excepţionale create de pandemie, plasează în fața şcolii şi a
profesorului contemporan sarcini complexe, care necesită revizuirea/completarea unor concepții
pentru ca sistemul educațional să corespundă cerințelor actuale și să formeze la discipoli
competențe valoroase și utile pentru activitatea cotidiană.
Tinerii de astăzi sunt proiectaţi să devină persoane independente, care să poată să se
modifice în dependenţă de schimbările, care au loc în societate, dezvoltând mecanisme, care să-i
ajute la trasarea unor obiective, norme de comportament, valori naţionale, să-i ajute să-şi
formeze propriile concepţii despre lume, să capete abilităţi de acomodare la modernizarea
proceselor tehnologice în toate domeniile vieţii şi să fie promotori ai acestora.
Cadrele didactice, care comunică zilnic cu copiii şi elevii în procesul de învăţare, au un rol
crucial în formarea personalităților competente, care ar corespunde provocărilor viitorului:
pentru a înterpreta, spiritualiza şi umaniza informaţia, adică a o transforma în cunoştinţe şi
creaţie, pe elev îl poate ajuta doar profesorul care înțelege sensul şi scopul procesului
educaţional, asigură dezvoltarea, diseminarea și implementarea noilor idei și tehnologii
educaționale.
Asigurarea unei înalte calităţi şi eficienţe ale procesului educaţional este în corelare cu
asigurarea unui mediu adecvat de formare şi realizare a personalităţii. Învăţarea este o activitate
realizată în cadrul mediului educaţional şcolar, unde elevii se simt valorizaţi într-o clasă
prietenoasă, cu cadre didactice apropiate lor, dar exigente în acelaşi timp, cu colegi care dezvoltă

1

trăiri afective pozitive. Mediul şcolar trebuie să devină locul, unde copilul se simte bine, un
mediu care să-l reprezinte.
În rezultatul dezbaterilor în cadrul Conferinței cadrelor didactice „Educaţia: Tradiţii,
Actualitate, Perspective”, activitatea Direcției Educație și a cadrelor didactice şi manageriale din
raionul Criuleni, pentru anul de studii 2020/2021, a fost orientată spre realizarea următoarelor
obiective generale şi specifice:
1. Asigurarea accesului, calităţii şi relevanţei:
- Dezvoltarea şi gestionarea resurselor materiale şi financiare, creşterea eficienţei
cheltuielii banului public investit în educaţie;
- Asigurarea eficienţei organizării şi desfăşurării procesului educaţional;
- Dezvoltarea resurselor umane: activizarea transferului de tehnologii educaţionale noi,
moderne, în procesul de predare-învăţare-evaluare.
2. Creşterea calităţii activităţii manageriale şi a ghidării cadrelor didactice:
- Prioritizarea curriculară în condiţiile crizei epidemiologice COVID-19;
- Asigurarea calităţii procesului de evaluare prin promovarea exigenţei şi respectarea
Referenţialului de evaluare şi standardelor de eficienţă a învăţării;
- Activizarea transferului de tehnologii educaţionale noi, moderne în procesul de predareînvăţare-evaluare;
- Promovarea performanţelor individuale prin motivarea cadrului didactic.
3. Susţinerea elevilor şi oferirea diverselor oportunităţi pentru educaţie şi aspecte practice pentru
viaţă:
- Oferirea educaţiei complementare prin activităţi extradidactice, orientate spre dezvoltarea
creativităţii şi promovarea aptitudinilor speciale ale copiilor.
- Promovarea rolului educaţiei non-formale, a voluntariatului şi implicării civice prin
promovarea activităţilor educative extraşcolare.
- Colaborarea intersectorială pentru asistenţa copiilor în situaţii de risc, pentru facilitarea
incluziunii sociale.
- Valorificarea potenţialului cultural, estetic, artistic, naţional al elevilor şi comunităţii.
4. Promovarea unui management instituţional de calitate, abordat complex şi sistemic, racordat
la nevoile tuturor beneficiarilor, inclusiv celor cu CES.
- Racordarea condiţiilor de activitate ale instituţiei la Reperele metodologice privind
organizarea procesului educaţional în contextul epidemiologic Covid-19 pentru elevii cu
CES în instituţiile de învăţământ general, 2020-2021.
- Eficientizarea activităţii Comisiei multidisciplinare intrașcolare (CMI) şi a CDS.
- Implicarea părinţilor/reprezentanţilor legali în organizarea, realizarea şi monitorizarea
procesului educaţional individualizat
5. Formarea unui mediu educaţional prietenos, accesibil, capabil să răspundă aşteptărilor şi
cerinţelor beneficiarilor.
- Realizarea unui proces de învăţare la clasă eficient, prin colaborare, climat corespunzător,
atmosferă de revelaţie, dezvoltare a capacităţilor de reflecţie şi autoizolare.
- Eficientizarea învăţării personalizate pentru valorificarea potenţialului copilului şi
resursele mediului în care trăieşte şi învaţă acesta.
- Motivarea elevilor prin diverse activităţi educative formale şi nonformale la discipline
pentru învăţarea sistematică, conştientă, în scopul adaptării la cerinţele tot mai dinamice
ale societăţii.
- Dezvoltarea competenţelor digitale al cadrelor didactice în organizarea învăţământului în
mediul online.
6. Asigurarea oportunităţii elevilor de a transfera achiziţiile dobândite în cadrul lecţiilor în
contexte educaţionale/sociale/culturale:
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Implementarea curriculumului naţional la disciplinele din aria curriculară “Arte şi
tehnologii”, orientat spre creşterea calităţii procesului educaţional şi spre conştientizarea
valorilor culturale şi valorificarea potenţialului creativ al fiecărui elev.
- Organizarea/crearea situaţiilor de învăţare la distanţă, care necesită corelarea acestora cu
fiecare unitate de învăţare în parte, bazat pe utilizarea noilor forme /tehnici.
- Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor muzicale, plastice, tehnologice în cadrul
activităţilor de predare – învăţare – evaluare, utilizând diverse procedee şi metode de
lucru specifice disciplinei şi motivând elevii spre o învăţare eficientă şi calitativă.
Acţiunile de realizare a acestor obiective, raportate la timp, responsabili şi rezultate, au
constituit repere eficiente de mobilizare a conducătorilor instituțiilor de învățământ, a cadrelor
didactice din raion, care în strânsă colaborare cu Administrațiile Publice locale de nivelul I și II,
au contribuit la realizarea unei educaţii de calitate, care să facă faţă provocărilor etapei actuale
ale educaţiei.
În context, vom constata nivelul de realizare a obiectivelor stabilite pentru perioada de
referință, vom analiza, la toate componentele, succesele înregistrate, problemele cele mai
frecvente cu care se confruntă sistemul şi vom identifica acțiunile de soluţionare ale acestora în
anul de studii 2021-2022.
2.
Asigurarea transparenţei procesului decizional
Direcția Educație Criuleni și-a propus ca, prin responsabilizare, profesionalism,
performanţă maximă, obiectivitate şi corectitudine, să ofere pe termen lung un sistem
educaţional accesibil, coerent, atractiv, incluziv şi relevant pentru beneficiari, orientat, în special,
spre carieră şi inovaţie, realizând o comunicare transparentă cu partenerii educaţionali şi sociali.
În context, în cadrul celor patru ședințe desfășurate ale Consiliului Consultativ, specialiștii
SPEM au informat membrii Consiliului Consultativ al Direcției Educație pe diverse subiecte și
domenii de activitate: cu privire la pregătirea instituţiilor educaţuionale către anul şcolar
2020/21, respectarea Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I-î și admiterea în licee,
încadrarea absolvenților, şcolarizarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 7-16 ani, asigurarea
transportării copiilor din localităţile arondate, organizarea alimentaţiei elevilor din instituţiile de
învăţământ general, implementării documentelor reglatorii de funcţionare a instituţiilor şcolare în
condiţii de pandemie, realizarea programei șolare, situația școlară, despre respectarea
Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și raportare, respectarea regimului sanitar în
instituțiile de învățământ preșcolar etc.
Membrii Consiliului Consultativ au venit cu concretizări și propuneri, care ulterior au fost
întroduse în deciziile puse în aplicare prin ordinele DE.
Lunar, Consiliul de Administrație a dezbătut subiecte ce vizează diverse activități și
acțiuni realizate de către Direcția Educație: despe nivelul de adaptare a instituțiilor la Reglementările
-

speciale privind organizarea anului de studii 2020- 2021 în conformitate cu modelul selectat; pregătirea
instituţiilor educaţuionale pentru activitateaîn perioada rece a anul şcolar 2020- 2021; cu privire la
distribuirea disciplinelor opționale în clasele gimnaziale și liceale; monitorizarea desfășurării tezelor
semestriale; despre desfășurarea instruirii individuale a copiilor bolnavi la domiciliu; aplicarea
Recomandărilor privind identificarea și raportarea cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic al
copilului/ violență în familie în perioada de pandemie COVID-19; cu referire la Planul reparaţiilor

capitale (anul bugetar 2021) a instituţiilor de învăţământ aflate în gestiunea Consiliului raional;
implementarea, în perioada semestrului II al anului 2020, a Planului sectorial anticorupţie în
domeniul educaţiei pentru anii 2018-2020; cu privire la utilizarea, de către instituţiile şcolare, a
economiilor financiare (situaţia la sf. anului bugetar 2020); despre respectarea cadrului legal de
instituire şi funcţionare a Consiliilor de administraţie (ord MECC nr. 269 din 9.03.2020); cu
privire la activitatea Consiliilor de etică din instituţiiile de învăţământ; modalități de recuparare
a conținuturilor curriculare ratate în zilele de 9-12 și 15 martie 2021; asigurarea și dotarea
tehnică a instituțiilor de învățământ generale și impactul asupra desfășurării procesului
educațional la distanță, lansarea Programului reparaţiilor capitale pentru pregătirea instituţiilor
către noul an de studii 2021-2022; cu privire la organizarea si desfășurarea procesului de atestare
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a cadrelor didactice/ manageriale în anul de studii 2020-2021, despre Programul odihnei elevilor
în perioada estivală.
Structura sistemului de învăţământ raional

3.

Structura sistemului de învăţămînt general pentru anul de studii 2020-2021 cuprinde 68 instituții
de învățământ, după cum urmează:





32 de instituții de educaţie timpurie ( grădinița de copii – 22, grădiniță-creșă 10) ;
32 de instituţii şcolare, inclusiv: 2 şcoli primare, 24 de gimnazii şi 6 licee teoretice ;
4 instituții de învățământ extrașcolar, inclusiv 3 şcoli sportive şi 1 Centru de Creaţie şi
Agrement al Elevilor.


a) Repartizarea elevilor pe clase în anul de studii 2020 -2021
elevi
în
clase

Clasele
II

III

IV

V

VI

Nr. total
de clase

≥35
30-34
25-29
≤24

I
0
2
7
28

VII

VIII

IX

X

XI

XII

3
6
31

0
11
27

1
9
29

0
5
36

0
8
29

3
8
24

3
7
27

0
6
30

0
5
5

1
1
6

0
2
7

0
13
75
279

total

37

40

38

39

41

37

35

37

36

10

8

9

367

Reţeaua de clase pentru anul şcolar 2020-2021: 367 de clase/362 de clase complete
cu un contingent de 7215 de elevi, inclusiv :
a) învăţământul primar cl. I – IV, 154 clase, 3062 elevi; clase complete - 149; Predare
simultană în 10 clase, în gimnaziile: Dolinnoe, Coşerniţa, Jăvreni
b) ) învăţământul gimnazial cl. V – IX, 186 clase, 3589 elevi;
c) ) învăţământul liceal cl. X – XII, 27 clase, 564 elevi; Clase de a X-a - 10, inclusiv: LT
Cruglic, LT Boșcana şi LT Mălăieşti - câte o clasă de a X-a. Profilul Real – 9 clase, 156 elevi;
Profilul umanist – 18, 408 elevi.
Instituţiile cu un număr de elevi ponderaţi mai mic de 91 elevi
Instituţiile de învăţământ
Nr. de elevi
Elevi ponderati
Gimnaziul Dolinnoe
37
33
Gimnaziul Coşerniţa
53
48
Gimnaziul Ohrincea
53
49
Gimnaziul Paşcani
78
72
În acest an şcolar, din motivul numărului mic de copii din teritoriu, a fost necesară menţinerea
prin derogare a patru instituţii de învăţământ cu un număr mai mic de elevi prevăzut de
normative.
b) Evoluţia efectivelor de elevi în ultimii ani
Data de
referinţă

Total
clase

Total
elevi

01.10.2017

367

7479

Elevi
teapta
primară
3247

din ei
cu CES
186

Elevi
din ei
treapta
cu CES
gimnazi
3603
154

Elevi
treapta
liceală
629

din ei
cu
CES
0
4

01.10.2018
01.10.2019
01.10.2020

364
364
367

7415
7311
7205

3200
3160
3060

180
188
192

3575
3584
3586

158
181
183

640
567
559

0
0
0

Analiza efectivului de elevi prin constatarea tendinţelor:
a) învăţământul primar
Scădere cu 100 de elevi (3,1%) din cauza natalităţii în descrestere, faţă de 1,5% în anul precedent
b) înăţământul gimnazial
În treapta gimnazială, + 2 elevi, numărul de elevi, s-a păstrat la nivelul anului precedent
c) învăţământul liceal
Scădere, cu 8 elevi, pe fonul creşterii înmatriculării în clasa a X-a cu 61 de elevi.
c) Rețeaua de grupe în Instituţiile de Educație Timpurie pentru anul școlar 2020-2021
Total Gr.0- Nr.copii Gr.3- Nr.copii Gr.5- Nr.copii Nr.copii Total Total Mediu
IET
3 ani 0-3
5 ani 3-5
7 ani 5-7
gr.preg. grupe copii copil/gr.
32
12,5
219
65,5
1479
71
1562
802
149 3560
22
Numărul total de copii de 0-7 ani existenți în localitățile din raion constituie 5444 de copii.
La începutul anului școlar în Instituțiile de Educație Timpurie au fost instituționalizați un
contingent de 3560 de copii (65,39%),în număr de 149 de grupe. În ultimii trei ani se constată o
creştere a numărului de copii în IET din raion.
d)Învăţământul extraşcolar
Nr.d/o
Instituţiile extraşcolare

Nr. cercuri/probe
sportive
17

Nr. grupe
de instruire
40/8 filiale

Nr. de
elevi
600

Centrul de Creaţie şi Agrement
al Elevilor din Criuleni
2.
Şcoala Sportivă Criuleni
10
44
687
3.
Şcoala Sportivă Măgdăceşti
4
21
389
4.
Şcoala Sportivă Drăsliceni
4
15
305
Total
17/18
120
1981
În comparaţie cu anul precedent contingentul de copii nu s-a mărit esenţial. Tindem să
atingem același număr de copii ținând cont de feedbackul și solicitările din partea părinților.
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e) Cadrele didactice
Educaţie timpurie

Anul
de
studii

Nr.
total

cu alte
Cu
calificări,
calificare în
dar din
domeniul
domeniul
preșcolar
pedagogiei
(din nr.
(din nr.
total)
total)

Deficitul
de cadre
didactice,
Fără grad
de care,
didactic
instituţia
în care
din ei
este
tineri
Nr.
înregistrat
specialişti
total
(primii 3
ani de

Nr. cadrelor didactice deţinătoare
de grade didactice

Cadre didactice

Sup.
cu alte
calificări
(din nr.
total)

I

II

5

activitate)

20192020
20202021

265

154

81

265

154(60,2%) 81(31,6%)

30

0

9

127 129

17

11

30(1,2%) 1

7

98

27

9

159

În instituţiile de educaţie timpurie numărul de cadre didactice a rămas constant, dintre
care cu calificare în domeniul preşcolar 60,2% de cadre didactice, cu alte calificări, dar tot în
domeniul pedagogiei, 31,6% cadre didactice şi 1,2% cadre didactice – cu alte calificări. Dețin
grade didactice 106 cadre didactice, ceea ce constituie 40%. Cu toate că numărul tinerilor
specialiști este în creștere, mai avem deficit de cadre didactice – 6.
Învățământul primar
Nr. total de învățători

Studii superioare

155
122 (78,7%)
Deținători de grade didactice
Gradul superior
Gradul unu
3 (1,9%)
27 (17,4%)
Stagiul de muncă
0-3 ani
3-8 ani
8-13 ani
12(7,7%)
10(6,5%)
10(6,5%)

33 (21,2%)

Nespecialisti în
domeniu
9 (5,8%)

Gradul doi
94 (60,6%)

Fără grad
31 (20%)

Studii medii speciale

13-18 ani
13(8,3%)

18 ani m.
110(70,9%)

pensionari
20(12.9%)

Se constată că în treapta primară aproape 80% din cadrele didactice au studii superioare în
domeniu, acelaș procent de învățători dețin grade didactice: gradul superior - 2% de învățători,
gradul unu – 17% de învățători, gradul doi - 61% de învățători. Tineri specialiști, care activează
mai puțin de 3 ani în domeniu - 8% învățători, cu un stagiu mai mare de 18 ani -71%, de vărstă
pensionară – 13% de învățători.
Cadre didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar (ciclul I şi II)
Total personal
didactic la
Personal didactic
31.05.2021
nr.
%
Cadre didactice/manageriale (angajați de bază)
100,0%
538
Cadre didactice/manageriale cu studii superioare doctorale
0,00%
0
Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de masterat
14,9%
80
Cadre didactice/manageriale cu studii superioare
53,5%
288
Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de licenţă
23%
124
Cadre didactice cu studii medii de specialitate
7,6%
41
Cadre didactice fără studii pedagogice
0,9%
5
Cadrele didactice/manageriale cu gradul superior
2,8%
15
Cadre didactice/manageriale cu gradul întâi
17,5%
94
Cadre didactice/manageriale cu gradul doi
58%
312
Cadre didactice fără grad didactic
21,7%
117
Cadre didactice cu norma deplină
50%
269
Cadre didactice cu număr de ore sub norma didactică
24,7%
133
Cadre didactice cu suprasarcină didactică
25,3%
136
Cadre didactice, școala primară
30,1%
162
6

Cadre didactice, ciclul I și II (gimnaziu - liceu)
Cadre didactice de sprijin
Psiholog școlar
Cadre didactice angajate prin cumul/fac naveta

376
33
5
112

69,9%
6,1%
0,9%
20,8%

În anul de învăţământ 2020-2021 în instituţiile de învăţământ primar secundar ciclul I, II
au activat 538 cadre didactice (de bază), dintre care cu studii superioare în domeniu 91,5%, cu
studii medii de specialitate- 7,6% și fără studii 0,9%. Din numărul total de cadre didactice, 78,3
% dețin grad didactic. Cadre didactice de vârstă pensionară – 26,4%. Numărul tinerilor
specialişti, care ar trebui să completeze rândurile cadrelor didactice de vârstă pensionară este cu
mult mai mic faţă de ofertă (Oferta privind numărul de posturi didactice vacante în 2020/2021 34 specialişti, au fost angajați la 01.09.2020 – 4 specialiști, dintre care conform repartizării
MECC – numai 3, din cei 11 specialiști repartizați în scopul angajării în funcții didactice în
instituțiile de învățământ din teritoriu).
Pentru anul de studii 2021-2022 se constată 34 posturi didactice vacante din instituțiile de
învățământ din subordine:la specialitatea matematică-7; câte 3 la specialitățile limba și
lit.română, limba engleză, pedagogie în învățământ primar, conducător musical. La disciplinele
chimie, fizică, informatică, educație tehnologică, ș.a.- câte un post vacant. În învățământul
preșcolar – 6 posturi vacante.
În general, în ultimii 3 ani se constată o evoluție în scădere a efectivului de cadre
didactice din raion, cât și ritmul de înnoire a contigentului de cadre didactice este mai redus
decât ne-am dori. Motivele: şarjă didactică mică, motivaţie insuficientă pentru activitatea din
învăţământ, exodul spre domenii economice mai atractive sau emigrarea peste hotarele
republicii.
Raportul elev per cadru didactic din învăţământul secundar (ciclul I şi II)
Elevi per cadru didactic 2019-2020 – 11,7
Elevi per cadru didactic 2020-2021 – 12,2
Este evidentă tendința de creștere a raportului elev per cadru didactic.
4.

Capacitatea instituțională

a) Pregătirea instituțiilor de învățământ pentru anul de studii 2020- 2021
Începerea anului de studii 2020- 2021 a fost anticipat de multiple acțiuni organizatorice și
de monitorizare a nivelului de pregătire a instituțiilor pentru începerea procesului educațional în
condiții de pandemie:
- stabilirea numărului de termometre non contact, dozatoare și cantități de dezinfectant și
detergent în instituțiile de învățământ general cu informarea MECC, scrisoarea DE nr.
252 din 03.06.2020. Actualizarea ulterioară a datelor despre termometre, detergenți și
dezinfectanți, cu informarea MECC;
- identificarea instituțiilor educaționale care nu au asistenți medicali; colaborarea cu
Oficiile medicilor de familie, Universitatea de Medicină; o instituție nu are asistent
medical, dar este deservit, la solicitare, de lucrătorii medicali OMF din localitate;
- stabilirea nivelului de respectare a dreptului la sanație a copilului în instituțiile de
învățământ general din raion cu informarea Avocatului Poporului pentru drepturile
copilului prin scrisoarea DE nr. 01-268 din 19 august 2020;
- monitorizarea situaţiei privind asigurarea cu apă şi sanitaţie a instituţiilor de învăţământ
raion (nr. de instituții ce necesită construcția WC interne, renovarea toaletelor din curtea
școlii, dotarea cu apă caldă, asigurate cu detergenți, consumabile, asigurate cu apă
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potabila din apeductul localității, din fântânile școlii) cu informarea MECC, scrisoarea nr.
01-270 din 19 august 2020;
asigurarea funcționalității WC interne- 24 școli și 32 grădinițe și a sistemelor de apeduct
și canalizare în toate 64 instituții;
în 21 şcoli elevii sunt asiguraţi cu apă potabilă procurată, buteliile fiind plasate în
cabinete şi coridoare;
desfășurarea, în perioada 21.07- 01.09, a cinci ședințe de lucru/ consultări/ formări cu
conducătorii instituțiilor învățământ general și sistenții medicali angajați cu privire la
selectarea modelului de organizare a a ctivității insituției, aplicarea Reglementărilor
speciale privind demararea procesului educaţional în anul de studii 2020-2021,
Serviciilor de sănătate în şcoală în contextul epidemiologic COVID-19, implementarea
programului de formare a competențelor în depistărea precoce şi realizării măsurilor in
focarul eventual de infecţie cu virusul SARS-Cov-2;
în perioada 17-19.08.2020, în baza Dispoziției Președintelui raionului, s-a realizat
recepția celor 64 instituții educaționale din raion, fiindu-le apreciate pozitiv nivelul de
pregătire a tuturor instituţiilor;
din 25 august monitorizarea zilnică în școli, iar din 01.09 periodic, a nivelului de
pregătire a instituțiilor de învățământ preșcolar către redeschidere (nivelul de completare
a Raportului de autoevaluare conform cerințelor Comisiei Naționale Extraordinară în
Sănătate Publică, coordonarea Raportului cu CSP și ANSA, înregistrarea prescripțiilor, nr
de instituții pentru care au fost luate decizii de deschidere, nr de instituții ce nu activează
cu prezența fizică, ci la distanță) cu informarea MECC;
suplimentar la produsele achiziționate, instituțiile educaționale au fost dotate din donate
UNICEF și de către MECC, cantitatea per raion și instituție fiind repartizată conform
numărului de elevi/ clase și copii/ grupe.
Dezinfectant, săpun, termometre
Săpun lichid, butelii 5 litri (donație)
Dezinfectant, butelii 5 litri (MECC)
Dezinfectant, 1 litru (donație)
Săpun solid, bucăți (donație)
Termometre (component raională)
Săpun lichid, butelii 5 litri (donație)
Dezinfectant, butelii 5 litri (MECC)
Dezinfectant, 1 litru (donație)
Săpun solid, bucăți (MECC)
Termometre (MECC)
Dezinfectant, butelii 5 litri (MECC)

26.08
68
68
369

7.09
169
169
896

23,5
23,5
98

32
49
49
196

16.09

21.12
1543

7226

752
3243
32
18

Anul de studii 2020-2021 a început în toate instituțiile de învățământ general conform
cerințelor Planului- cadru, toate instituţiile fiind asigurate cu termometre electronice, dozatoare,
dezinfectant pentru mâini şi suprafeţe, săpun lichid, săpun solid etc.
Întru îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de funcţionare a instituţiilor, în vara anului 2020, în
toate instituţiile de învăţământ, au fost efectuate lucrări de reparaţie capitală şi curente.
În conformitate cu necesităţile de reparaţii şi sursele financiare de care dispun, fiecare
instituţie de învăţământ şi-a programat activităţile de realizat, iar la nivel de Direcţia Educaţie, a
fost monitorizat procesul de reparaţii capitale şi curente în instituţiile de învăţământ general.
Prin decizia nr. 06 din 25.06.2020 a Consiliului raional Criuleni, pentru 21 de instituţii
(65,62%) (16 instituţii gimnaziale, 3 liceale şi 2 primare), au fost aprobate surse financiare în
sumă de 4.963.550 lei (din componenta 2020 – 4.747.149 lei, sursele proprii – 216.401 lei).
În rezultatul monitorizării şi evaluării procesului de pregătire a instituţiilor pentru noul an de
studii 2020-2021, s-a constatat că în 19 instituţii de învăţământ procentul realizării reparaţiilor
capitale constituia 100%.
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Tipuri de reparație capitală
Clădiri (izolarea termică)
Reţele termice/ electrice
Apeduct/ grup sanitar
Cantina/săli de sport
Îngrădirea terenului
Perete extern
Scări exterioare
Scări exterioare (în proces)
Pereu
Coridorul
Hazna
Sala de festivităţi (în proces)

Număr
1
1
2
5
3
1
1
1
2
1
1
1
21

Mijloace
financiare, suma
1.999.678
227.151
351.958
762.000
196.527
135.638
259.647
333.000
189.009
30.000
22.345
299.830
4.806.783

Sursa de finanțe %
realizării
Buget de stat
100%
Buget local
100%
Buget local
100%
Buget local
100%
Buget local
100%
Buget local
100%
Buget local
100%
Buget local
80%
Buget local
100%
Buget local
100%
Buget local
100%
Buget local
85%
97,08%

Se atestă un procent avansat al realizării lucrărilor de reparaţii capitale (97,08%)
comparativ cu anii precedenţi.
În toate instituţiile de învăţământ, au fost efectuate lucrări de reparaţie curentă a sălilor de
clasă şi a celor auxiliare, a blocurilor alimentare, sălilor de sport şi festivităţi, atelierelor şcolare
şi a cabinetelor medicale. Suma valorificată pentru lucrările de reparaţii curente constituie
586.463 lei,
Restricţiile invocate de perioada pandemică asupra desfăşurării normale a procesului
educaţional în instituţiile de învăţămînt secundar general au impus anumite măsuri din partea
administraţilor şcolare de redistribuire a alocaţilor finaciare, inlusiv de repartizare a ecomoniilor
formate, la diferire articole, în această perioadă.
Cheltuielile suportate, formal, pot fi divizate în 4 categorii:
1) Procurarea mobilerului şcolar pentru asigurarea distanţei sociale în sălile de clasă.
2) Procurarea TIC şi echipamentelor digitale pentru instruirea on-line şi utilizarea
platformelor educaţionale
3) Modernizarea condiţiilor în cantinele şcolare: renovarea utulajului frigorific şi
tehnologic, a meselor, stelajelor, veselei etc, în conformitate cu cerinţele sanitaro-igienice
de seccuritate în sănătate.
4) Procurări de materiale (inlusiv dezinfectanţi, termometre) şi servicii de dezvoltare a a
bazei materiale.
Asfel, în perioada de gestiune, menţionată, în cele 32 de instituţii de învăţământ secundar
general din raion, pentru asigurarrea respectării distanţei sociale în sălile de clasă şi instruirii
elevilor la nivel de clasă, s-au procurat 1747 de unităţi de mobiler şcolar în sumă de 1504330 lei,
inclusiv:
mobiler
cantitate Suma
mobiler
cantitate
Suma
lei
lei
Bănci şcolare
978 848058 Table la clasă
17
68300
Mese de auditoriu
32
68968 Mobier în diferit
176
156135
Scaune pt elevi
501 171388 asortiment
Dulapuri
53 191482 T o t a l
1747
1504330
În scopul modernizării condiţiilor în cantinele şcolare, inclusiv renovarea utilajului
frigorific şi tehnologic, a meselor, stelajelor, veselei etc, în conformitate cu cerinţele sanitaro9

igienice de seccuritate în sănătate, în această perioadă instituţiile au utilzat 488260 de mii de lei,
pentru procurare a 855 de unităţi, inclusiv:
inventar
cantitate Suma
In ventar
cantitate
Suma
lei
lei
Frigider
Boiler
Dulap de copt
inventar în asortiment
(electric, inox)

10
11
2
43

53631
21245
3875
196754

Scaune de bucătărie
Mese de bucătărie
Veselă în asortiment
Total

50
35
705
855

38720
161660
14376
488260

Întru facilitarea instruirii la distanţă / on-line şi eficientizării utilizarii TIC, platformelor
educaţionale digitale, instituţiile de învăţământ, din bugetele proprii au utilizat suma de 1385781
de lei pentru achziţionarea a 258 de unităţi digitale/servicii inclusiv:
Tehnică digitală
cantitate Suma
Tehnică digitală
cantitate
Suma
lei
lei
Calculator de masă
69 346567 Echipamente WF
29
58100
notebook
41 320312 Camere de supsraveghere
12
41810
printere
14
79577 Consumabile /accesorii
8
3796
Copiator/proiector
7
44261 Servicii extindere Internet
43883
Televizor smart
78 447476 T o t a l
258
1385781
Compartimentul TIC a mai fost completat cu 204 unităţi de tehnică în valoare de 723609
din donaţii şi proiecte, cum ar fi proiectele: Clasa Viitorului, Tecwil în fiecare şcoală,
Pestalozzi, Soros în Moldova, Proiectul de competivitate în Lodova, Incluziunea educationala a
copiilor de migranti, donaţiile: Ambasadelor Turciei şi a Coreei de Sud (proiectul Klic),
Reprezentanței Chemonics Internațional Inc.în Moldova, Fundatiei pentru dezvoltare din RM,
AO „Asociatia pentru relatii comunitare”, AO „Acționam pentru Dezvoltare”, Comisiei
Naţională a pieţii Financiare ş.a, inclusiv:
Tehnică digitală
cantitate Suma
Tehnică digitală
cantitate Suma
lei
lei
Calculator de masă
notebook
planşete
Printer multifuncţional

16
21
162
2

95071
165297
430036
8100

proiector
Echipament clasa viitorului
Set de roboţei
Total

1
1
1
204

9800
12723
2582
723609

Pentru dezvotarea bazei tehnico-materiale, achiziţionarea materialelor de construcţii,
utilajului pentru cazangerii etc, şi a serviciilor de construţie şi reparaţii/ alte mărfuri şi
servicii (inclusiv dezinfectanţi, detergenţi, termometre), instituţiile au valoriicat din bugetele
proprii suma de 2056683 de lei şi din donaţii - suma 354464 de lei.
Astfel, în perioada de gestiune, martie-decembrie 2020, instituţiile de învăţămîntr
general din raion au valorificat suma 6 mln 513 mii lei de lei, inlusiv: 5 mln 435 mii lei din
bugetele proprii şi 1mln 78 mii lei - din donaţii şi proiecte.
În perioada rece a anului, toate instituţiile educaționale au funcţionat în regim normal.
b) Activitatea IET în perioada pandemică
Managerii instituțiilor au întreprins acțiuni de punere în aplicare a noilor documente
normative în vederea asigurării calității managementului educațional în condiții sanitaroigienice specifice. Conform Rapoartelor de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea
și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie majoritatea instituțiilor erau asigurate cu
cantitățile necesare de săpun lichid, detergenți și dezinfectanți, aveau procurate ustensilele pentru
10

Nr. de IET
conectate la
internet

Nr. IET ce
dețin
cabinet
metodic

Nr. centre
pentru
copiii cu
CES

Num. total de calculatoare din IET din raion
Adminstrația

Cabinetul
metodic

Grupele de
copii

Cabinetul
logopedului

Cabinetul
psihologului

Conducătorul
muzical

Altundeva

realizarea măsurilor de igienizare, inclusiv coșuri de gunoi etichetate pentru aruncarea măștilor și
șervețelelor utilizate. Intrările in grădinițe au fost marcate cu trasee circulare.
În toate instituțiile a fost redus numărul de copii în grupe, iar deschiderea grupelor s-a
realizat eșalonat. În 14 grădinițe (43,7%) sunt angajate asistente medicale prin cumul.
Toate instituţiile preşcolare din raion sunt conectate la internet. Se constată o creștere
considerabilă a numărului de calculatoare în grădinițe. Dacă în anul precedent fiecare IET era
dotată doar cu un singur calculator în cabinetul managerului, atunci, anul acesta, în toate
cabinetele metodice, sălile muzicale și majoritatea sălilor de grupă sunt calculatoare.

32

19

2

32

19

121

0

0

20

0

Managerii și cadrele didactice și-au dezvoltat abilitățile de lucru la calculator, ceeea ce a
dus la îmbunătățirea procesului educațional, dar și la creșterea profesională a acestora.
c) Activitatea instituțiilor în contextul epidemiologic de COVID-19
În conformitate cu Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 20202021, în contextul epidemiologic de COVIRD-19, puse în aplicare prin ordinul DE nr. 183 din
20.08.2020, instituțiile de învățământ general din raion au selectat cel mai oportun model de
organizare a procesului educational.
Au început anul de studii conform modelului I, într-un schimb, cu prezența fizică- 24 școli,
modelul II, 2 schimburi- LT Dubăsarii Vechi, modelul VII, mixt- 7 instituții (LT Criuleni, LT
Mălăiești, LT Măgdăcești, gimnaziile Bălăbănești, Cimișeni, ȘP Criuleeni, ȘP Dubăsarii Vechi).
Către luna octombrie, cu excepția ȘP Dubăsarii Vechi, toate instituțiile au trecut la modelul
întâi. Din 01.10.2020 numai ȘP Dubăsarii Vechi a activat conform modelului 7.
Prin decizia Consiliului local, cu prezența fizică, la 01.09.2020 s-au redeschis 13 IET.
Către luna octombrie activau 29 IET, trei fiind în reparație IET Izbiște, Rîșcova, Hrușova.
Zilnic, în perioada 01.09.2020- 31.05.2021, în școli și grădinițe, s-a monitorizat numărul
de copii/elevi, personal didactic, personal tehnic confirmat COVID și aflat în autoizolare, cu
informarea zilnică a MECC.
În corepsundere cu prevederile p.11.1. din ,,Instrucțiunea privind măsurile de protecție care
trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în
contextul epidemiologic COVID-19”, anexă la Hotărârea nr. 26 din 21.08.2020 a Comisiei
naționale extraordinare pentru sănătate publică, în 9 instituții de învățământ general (LT
Criuleni, LT Măgdăcești, LTCruglic, LT Boșcana, LT Mălăiești, G. Hrușova, G. Balțata, G.
Stețcani, G. Hîrtopul Mare) și IET Hrușova în clasele/ grupele unde au fost testați pozitiv la
Covid elevi/ copii procesul educațional a fost organizat la distanță în regim online.
În baza ordinului DE nr. 289 din 02.11.2020, la 03 noiembrie, în 9 școli și 3 grădinițe au
fost efectuate vizite inopinate de monitorizare a nivelului de respectare a cerințelor igienicosanitare în contextul pandemic COVID-19. În urma verificărilor, s- a constatat: la toate întrările
în instituții, stabilite conform schemelor de deplasare în perioada pandemică, este măsurată
temperatura tuturor persoanelor care au acces în edificu de către persoana responsabiliă prin
ordin; la întrarea în instituții, în sălile de clasă, sălile de odihnă pentru profesori este prezent
dozatorul cu dezinfectant; sunt prezente marcatoarele ce indică direcția deplasării în edificiu,
sunt indicate clasele ce urmează traseul concret; sunt asigurate condiții de spălarea și uscarea
mâinilor, în blocurile sanitare sunt dozatoare cu săpun lichid și uscătoare electrice sau șervete de
hârtie; produsele biocide din toate instituțiile sunt însoțite de avize sanitare ce confirmă că pot fi
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utilizate la dezinfectarea mâinilor; personalul didactic și tehnic poartă măști de protecție și
viziere; sunt asigurate condiții pentru respectarea distanței de 1 metru în sălile de clasă în timpul
orelor și în cantina școlară în timpul luării mesei.
Vizitele au scos în evidență și unele neconformități la cerințele actelor normative: la elevi
s-a observat lipsa deprinderilor de a se spăla corect pe mâini; în majoritatea instituțiile de
învățământ general, în WC lipsește hârtia igienică; se atestă cazuri de utilizarea incorectă a
măștilor de protecție de către angajații instituției; cu dificultate se respectă distanța socială
între elevi în timpul recreațiilor.
Monitorizărea implementării documentelor reglatorii de funcţionare a instituţiilor şcolare în
condiţii de pandemie a demonstrat, că instituţiile şcolare au elaborat şi deţin documentaţia de
implementare a actelor reglatorii de funcţionare a instituţiei în condiţii de pandemie şi de
executare a ordinelor Direcţiei Educaţie. Ieşirile inopinate în instituţii, care au cuprins fiecare a
treia şcoală, a arătat, că în majoritatea intituţiilor sunt dosare separate pe fiecare clasă cu
denumirea „COVID 19”, unde sunt stocate procesele verbale, cu semnătuirle elevilor, de
familiarizare a lor cu modelul de organizare a procesului educațional pentru clasa respectivă şi
cu regulile de comportament privind siguranța în cadrul activităților școlare și măsurilor de
protecție, fapt remarcat pozitiv. La fel, instituţiile au emise ordine de punere în aplicare a
Reperelor metodologice privind securitatea şi siguranţa online a elevilor în procesul educaţional
la distanţă pentru instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal în anul de studii 20202021, în baza ordinului DE nr. 246 din 13.10.2020, şi a Reperelor metodologice privind
organizarea procesului educaţional în condiţiile învăţării mixte în contextul epidemiologic de
COVID-19, pentru instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal în baza ordinului DE nr.
251 din 15.10.2020. În acelaşi timp, ies în evidenţă anumite rezerve ce ţin de elaborarea şi
emiterea ordinelor, de elaborare şi luare a deciziilor, de implementare şi punere în aplicare a
actelor decizionale la nivel local ş.a.
d) Alimentația copiilor și elevilor
În scopul alimentației copiilor din IET și elevilor din IÎG din raion, au fost întreprinse
diverse activități:
Direcția Educație:
- orientarea acţiunilor pentru buna funcţionare a blocurilor alimentare în vederea prevenirii
răspândirii infecţiei COVID – 19 în rândul elevilor şi al angajaţilor în corespundere cu
Suplimentul nr. 2 la Anexa Hotărârii nr. 26 din 21.08.2020 a CNESP;
- monitorizarea lunară a nivelului de respectarea a normativelor fiziologice și financiare a
alimentației;
- analiza lunară/ semestrială a numărului de elevi alimentați și calitatea meniului oferit
elevilor;
- raportarea MECC în octombrie, ianuarie, iunie despre numărul de elevi alimentați pe
trepte și din diferite categorii;
- realizarea evaluării tematice cu prezentarea rezultatelor la ședința CC al DE din
noiembrie 2020 etc.
Managerii de grădinițe și școli:
- asigurarea funcționării blocurilor alimentare și a cantinelor școlare în contextul cerințelor
antiepidemiologice COVID;
- constituirea, prin ordin, a comisiilor de triere;
- completarea caietelor de sarcini și încheiate contracte de achiziționare a produselor
alimentare;
- asigurarea blocului alimentar cu angajați- specialiști calificați;
- elaborarea meniurilor zilnice în baza Meniurilor model pentru 10 zile, aprobate de către
CSP;
- planificarea și realizarea activităților de monitorizare/ evaluare internă privitor la
desfășurarea alimentației elevilor;
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raportarea Consilului de administrație din instituție despre calitatea procesului de
alimentație.
Cu scopul obținerii unei frecvențe constante în grupele mare și pregătitoare în 16
instituții au fost înaintate demersuri la APL 1 și la inceput de an s-a obținut scutirea taxei pentru
alimentație 100%- 102 copii și 50%- 8 copii: Bălțata, Bălăbănești, Bălășești, Boșcana, Corjova,
Coșernița, Criuleni nr.1, Criuleni nr.2, Dubăsarii Vechi, Jevreni, Mașcăuți, Mălăiești,
Mărdăreuca, Onițcani, Răculești, Rîșcova). În comparație cu anul precedent, a crescut numărul
de copii scutiți de alimentație.
În raion se alimentează elevii din 31 instituţii, excepţie LT Dubăsarii Vechi. În G. Ratuş
forma de alimentaţie este prin serviciul de catering.
În gimnaziile Jevreni şi Cimişeni sunt avariate şi conservate cantinele şcolare, ca urmare
elevii în aceste două instituţii sunt alimentaţi la pachet.
-

Categoria

Total
Din familii s/v
Transportați
Cu CES

total
3045
278
94
182

I-IV
alim
3045
278
94
182

%
100
100
100
100

Număr de elevi
V-IX
total
alim
%
3575
521
14,6
487
320
65,7
128
19
14,9
189
93
49,2

X-XII
total alim
550
0
42
0
195
0
0
0

%
0
0
0
0

Clasele primare- se alimentează toți elevii, cu acoperire financiară din bugetul de stat.
În anul bugetar 2020, media de consum per elev/ zi, constituie 11,1 lei, normativul fiind depășit
cu 30 bani. Managerii explică prin posibilitatea de a mări suma per elev din contul rezervei de
finanțe acumulată în perioada martie- mai 2020.
În semestrul II al anului de studii 2020- 2021, în clasele primare, media/ elev valorificată pentru
alimentația elevilor per raion constituie 11,1 lei.
Clasele gimnaziale- se alimentează 521 elevi (14,6%). Categorii de elevi: 65,7% elevi din
familii social- vulnerabile, 49,2% elevi cu cerințe educaționale speciale și 14,9% transportați.
Forma de finanțare a elevilor din clasele gimnaziale: sunt alimentați 351 elevi din 19 localități
din sursele APL I, 84 elevi din șase școli (gimnaziile Zăicana, Slobozia- Dușca,
Mașcăuți,Ișnovăț, Dolinnoe, Răculești)- alimentați contra plată, iar 86 de elevi din G. Izbiște i-au
micul dejun cu suportul financiar al Asociației Băștinașilor din localitate.
Suma micului dejun oferit elevilor din clasele gimnaziale a variat între 3,52 lei și 12,28 lei.
Clasele liceale- nu se alimentează elevi.
Indicatori
Cl. V- XII
Anul monitorizării
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Nr. total elevi
4232
4215
4151
4125
Nr. total elevi care se
891
657
649
521
alimentează
21,05%
15,8%
15,6%
12,6%
Nr. elevi care se alimentează din
546
448
399
393
proiete, APL I
12,9%
10,6%
9,6%
9,5%
Nr. elevi care se alimentează contra
345
219
250
128
plată
8,16%
5,2%
6,05%
3,11%
Analiza comparativă a indicilor statistici pentru patru ani consecutivi indică asupra
descreșterii numărului de elevi total alimentați în clasele gimnaziale, inclusiv din sursele APL și
contra-plată.
În procesul de alimentație a elevilor au fost identificate și alte rezerve ce necesită
valorificare: unele Consilii de administrație nu sunt interesate de cerințele/ condițiile/ specificul
organizării alimentației în instituție; în unele școli nu se discută cu părinții subiectul
alimentației elevilor, inclusiv, în contextul situației pandemice; mai este prezentă gestionarea
13

neeficientă a resurselor financiare alocate procurării produselor alimentare; în unele școli,
necesită reparație sălile pentru spălarea veselei, secția de preparare a bucatelor, depozitele
pentru produsele alimentare; în 2 instituții sunt conservate blocurile alimentare și cantinele
școlare.
5. Asigurarea accesului la educație
a)Instituționalizarea copiilor în Instituţiile de Educație Timpurie
.
Anul
Nr de copii, pe vârste și rata de instituționalizare
total
1-3 ani
3-5 ani
5-7 ani
Exist Insti
%
Exis Insti
%
Exist Insti
%
Exis Insti
%
enți tuțio
tenți tuțio
enți tuțio
tenți tuțio
naliz
naliz
naliz
naliz
ați
ați
ați
ați
2019- 5061 3063 60,5 1115 150 13,5 2430 1907 78,5 1516 1006 66,4
2020
2020- 5444 3560 65,39 1446 219 18,1 1646 1479 95,0 2352 1582 61,0
2021
A crescut rata de instituționalizare a copiilor de vârstă mică grație faptului că în IET din
localitățile: Porumbeni, Onițcani, Mărdăreuca, Bălăbănești, Hrușova s-au deschis grupe-creșe.
Copiii din localităţile fără IET ( Zolonceni, Sagaidac, Logăneşti, Chetrosu, Mălăieşti,
Ohrincea şi Hîrtopul Mic) frecventează instituţiile preşcolare din satele vecine. Copiii din satele
Sagaidac, Mălăieşti sunt transportaţi cu autobusul şcolar, iar de la Logănești, Zolonceni şi
Ohrincea transportul este organizat de către APL I. Copiii din s. Hîrtopul Mic sunt încadraţi în
instituţia preşcolară din s. Hîrtopul Mare, circulând cu microbusul de rută sau transportul
personal.
b) Încadrarea absolvenților anului de studii 2020 - 2021
În total, au mers la studii după finisarea ciclului gimnazial 616 absolvenţi (88,12%).
Din numărul total de absolvenţi s-au încadrat la studii în ţară după cum urmează:
- în licee – 232 (33,2%); față de 189 (28,5%) în anul precedent;
- înmatriculați în colegii 147 (21%), anul trecut 186 (28%) de absolvenţi;
- centre de excelenţă – 73 (10,4%) față de 35 (5,28%) în anul precedent,
- a scăzut numărul elevilor înmatriculați în şcoli profesionale – de la 191 (28,8%) la 157
(22,5%) în acest an de studii;
- cursuri de scurtă durată – 7 (1%),
- încadrat în câmpul muncii – 18 (2,6%) absolvenţi;
- au plecat peste hotarele ţării 28 de absolvenţi (față de 16 în anul precedent),
- din ei: la studii – 26 de absolvenţi, la muncă –2 absolvenți,
- nu s-au determinat – 37(5,3%) (față de 29 (4,36%)) de absolvenţi.
Absolvenţii de liceu îşi continuă studiile:
- în ţară – 177 de absolvenți (79%), (față de 128 din anul precedent)
- în colegii – 4 (2,25%),
- la facultate -173, din ei: la buget – 97 (56%), la contract -76 (43,9%),
- îşi continuă studiile peste hotarele ţării 29 de absolvenţi,
- s-au angajat în câmpul muncii 6 absolvenţi,
- 12 absolvenţi încă nu s-au determinat.
Anul acesta toți absolvenții din ciclul gimnazial și cel liceal au absolvit treapta
corespunzătoare de școlaritate. Aceasta, în mare parte, se datorează faptului că elevii nu au
susținut examenele de absolvire din cauza pandemiei de COVID-19.
c) Școlarizarea elevilor
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În scopul şcolarizării integrale a tuturor copiilor cu vârsta cuprinsă între 7-16 ani,
diminuării absenteismului şi combaterii abandonului şcolar, în anul şcolar 2020-2021 au fost
întreprinse diferite acţiuni.
La nivel de Direcţia Educaţie:
- elaborarea Planului de acţiuni cu privire la monitorizarea procesului de şcolarizare şi
prevenire/ combatere a abandonului şcolar şi absenteismului în instituţiile de învăţământ;
- monitorizarea frecvenţei elevilor pe parcursul anului şcolar, inclusive, în perioada
învăţământului online;
- analiza situaţiei frecvenţei elevilor la sfârşit de semestru;
- efectuarea a 2 evaluări tematice și a Notelor informative cu propuneri şi recomandări întru
eficientizarea activităţii au fost expediate în toate instituţiile de învăţământ;
- examinarea rezultatelor evaluărilor tematice la şedinţele Consiliului Consultativ;
- vizite în teritoriu cu verificarea documentaţiei de evidenţă a contingentului de elevi;
- asigurarea cu autobuze şcolare pentru transportarea elevilor spre şcolile de circumscripţie;
- achitarea taxei elevilor care fac naveta;
- monitorizarea procesului de admitere a elevilor în învăţământul primar şi liceal;
- instruirea managerilor începători-tineri conducători etc.
La nivel de instituţii de învăţământ general:
- elaborarea şi realizarea planului de acţiuni cu privire la şcolarizarea elevilor;
- respectarea metodologiei de înscriere a copiilor în cl.I şi a metodologiei de admitere în
învăţământul liceal (cl. a X-a);
- organizarea şi desfăşurarea instruirii individuale a copiilor bolnavi la domiciliu;
- aplicarea prevederilor Instrucţiunii privind prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi
absenteismului;
- transportarea elevilor (cl. I-IX) la distanţe ce depăşesc 2 km şi a elevilor (cl. X-XII) din
localităţile care nu dispun de licee spre liceele de circumscripţie;
- alimentaţia şi acordarea ajutoarelor materiale copiilor din familiile defavorizate;
- vizite la domiciliu cu întocmirea actelor respective ş.a.
În procesul de şcolarizare a elevilor s-a ţinut cont de următoarele aspecte: înscrierea în clasa
I a tuturor copiilor care au împlinit vârsta de 7 ani, înmatricularea tuturor elevilor de alte etnii,
care locuiesc în teritoriu, înmatricularea şi integrarea elevilor născuţi peste hotarele RM, dar
care, pe parcursul verii, din anumite motive, au revenit la baştină ş.a.
Administraţiile instituţiilor de învăţământ s-au implicat activ în procesul de şcolarizare a
elevilor şi, în rezultat, au fost şcolarizaţi toţi copiii.

Abandon școlar
Copii neșcolarizați

Total
elevi
0
0

Treapta
primară
0
0

Treapta
gimnazială
0
0

Treapta
liceală
0
0

d) Înscrierea copiilor în clasa I
Înscrierea copiilor în clasa I-âi a fost organizată conform ord. MECC nr.438 din
08.05.2020; ord. DE nr. 139 din 12.05.2020), Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I-âi
(ord. MECC nr.305 din 30.03.16; ord. MECC nr.149 din 21.03.17).
Conform planurilor de înmatriculare, prezentate din instituţii, numărul de copiii programaţi
pentru înscriere în clasa I-âi, în anul de studii 2020-2021, a fost de 761 copii. Au fost înscrişi la
10 septembrie 748 de copii/ 36 de complete de clase: cu instruire în limba română – 719 elevi
(34 de clase), cu instruire în limba rusă – 29 de elevi (2 clase).
Numărul copiilor înscriși în clasa I-âi, comparativ cu anul trecut, este în descreștere:
Anul de studii 2019-2020
798 elevi/39 clase

Anul de studi 2020-2021
748elevi/36 clase
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Din cele 30 de instituții din raion, care dispun de clase primare, au înmatriculat elevi în
clasa I-âi 28 de instituții, nu a fost deschisă clasa I-âi în G. Rîșcova și G. Pașcani.
În mediu, pe raion, numărul de copii în clasă este 20,8, comparativ cu anul trecut 19,8.
e) Admiterea în licee
S-au format 3 clase cu profil real cu 54 elevi (3 licee) ți 7 clase cu profil umanist cu 164
elevi (6 licee).
Profil real

Profil umanist

25
15
0
0
0
14
54

0
10
20
25
25
6
86

8,59
7,11
0
0
0
8,35
8.01

6,33
7,92
0
0
0
6,29
6,84

50
25
20
25
25
30
175

49
26
23
19
20
28
165

48
26
23
19
20
28
164

2
0
0
6
5
2
15

7,76
7,11
7
7,03
7,14
7,8
7,3

MC minimă

Înmatriculați

Cereri depuse

Locuri disponibile

MC minimă

Nota medie de
admitere

Locuri vacante

Înmatriculați

Cereri depuse
25
15
0
0
0
14
54

Nota medie de
admitere

25
25
20
25
25
20
140

Locuri vacante

LT "Boris Dînga"
LT Măgdăceşti
LT Mălăiești
LT ”Mihai Stratulat”
LT Cruglic
LT ”Nicolae Donici”
Total

Locuri disponibile

Liceu

Limba română de instruire

5,56
5,49
6,5
5,59
6,62
5,92
5,94

f) Frecvența elevilor
Diminuarea absenteismului şi prevenirea abandonului şcolar este unul din obiectivele
dominante ale Direcţiei Educaţie Criuleni şi ale instituţiilor de învăţământ din raion.
În acest scop, au fost întreprinse acţiuni concrete:
- managerii instituţiilor şcolare au proiectat şi realizat acţiuni concrete la capitolul
,,Şcolarizarea şi frecvenţa elevilor la ore”, conform prevederilor ordinelor emise în
rezultatul evaluărilor efectuate şi au mobilizat pe parcurs cadrele didactice la realizarea
acestora;
- administraţiile instituţiilor de învăţământ, diriginţii de clasă aplică prevederile
Instrucţiunii privind prevenirea şi combaterea abandonului şi absenteismului (ord. nr. 234
din 02.10.2020);
- la finele fiecărui semestru al anului şcolar se analizează, se sistematizează şi se
generalizează rezultatele frecvenţei elevilor atât la nivel de direcţie, cât şi la nivel de
instituţie;
- în conformitate cu decizia Consiliului Consultativ din septembrie 2020, în scopul
prevenirii abandonului şi absenteismului şcolar, managerii / responsabilii informau DE
(secţia SPEM) despre situaţia frecvenţei elevilor la ore săptămânal;
- 20 (62,5%) instituţii de învăţământ activează în parteneriat cu autorităţile publice locale
şi organele de drept în scopul diminuării absenteismului şi prevenirii abandonului şcolar.
Activităţile întreprinse: convorbiri individuale cu elevii, discuţii cu părinţii, înaintarea
demersurilor la CP Criuleni, Direcţia AS şi PF Criuleni, mobilizarea grupurilor mobile,
elaborarea şi realizarea planurilor individuale de sprijin pentru combaterea situaţiei de abandon
sau absenteism, organizarea vizitelor la domiciliu, ajutor umanitar şi material etc. au impact
pozitiv asupra soluţionării multor probleme ce vizează şcolarizarea, frecvenţa elevilor şi
prevenirea abandonului şcolar.
Analiza comparativă a frecvenţei elevilor pe ultimii trei ani de studii denotă îmbunătăţirea
situaţiei:
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Anul
şcolar

Nr. el
la sf.
an. şc.
2018-2019 7344
2019-2020 7242
2020-2021 7170

Nr.
total de
absenţe
177605
125150
135456

%

mot.

%

Din ele:
boln.
%

nemot.

%

2,75
1,85
1,96

56552
38643
47227

0,96
0,58
0,59

76826
64859
67140

44227
21648
21089

0,59
0,33
0,26

1,20
0,94
1,11

%
total
97,25
98,15
98,04

În anul şcolar curent, indicele frecvenţei elevilor la ore (98,04%) cedează doar cu 0,11%
comparativ cu cel al anului precedent (98,15%). Indicii pe toate dimensiunile sunt influenţaţi de
instruirea elevilor la distanţă, deşi absenţele nemotivate au scăzut cu 0,07% (de la 0,33 la
0,26%). Elevii au absentat mai mult din motiv de boală (1,11%), cu 0,17% mai mult comparativ
cu anul precedent.
Situaţia frecvenţei elevilor la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 pe trepte de şcolaritate e după
cum urmează:
Procentul frecvenţei
Anul şcolar
Total pe instituţii Treapta primară
Treapta gimnnazială treapta liceală
2018-2019
97, 25%
98,54%
97,83%
95,39%
2019-2020
98,15%
99,24%
98,28%
96,93%
2020-2021
98,04%
99,14%
98,12%
96,87%
Cel mai mic procent al frecvenţei elevilor la ore se atestă în treapta liceală (96,87%). În 15
instituţii de învăţământ (46,87%), indecele frecvenţei elevilor e mai mic decât 98,04%
(procentul frecvenţei elevilor în raion).
g) Mişcarea şi transferul
Anul de
Plecaţi
Veniţi
studii
Alt raion
Altă
Peste
În
Alt raion Altă
Peste
localitate
hotare
localitate
localitate hotare
din raion
din raion
2019-2020
84
27
63
6
61
38
11
Total:
180
110
2020-2021
61
43
27
14
60
34
18
Total:
145
112
În anul de studii 2020-2021, au plecat din instituţiile de învăţământ din raion 145 de elevi şi
au venit 112 elevi. Deci, numărul total de elevi din raion s-a micşorat cu 33. La sfârşitul anului
de studii, în instituţiile de învăţământ din raion au rămas 7170 de elevi.
Motivele fluctuaţiei elevilor sunt diferite: schimbarea locului de trai, plecarea peste hotarele
RM, plasament în APP, motiv de sănătate, transfer în liceu sportiv, angajarea în câmpul muncii,
deces.
h) Instruirea la domiciliu
Instruirea la domiciliu a copiilor bolnavi, în trei instituţii de învăţământ din raion, s-a
desfăşurat în conformitate cu Instrucţiunea de organizare a învăţământului la domiciliu, elaborată
în conformitate cu prevederile art. 35 din Codul Educaţiei şi aprobată prin ordinul Ministerului
Educaţiei nr.98 din 26 februarie 2015. A fost organizată în baza ordinului Direcţiei Educaţie,
emis în baza demersului depus de conducătorul instituţiei şi avizului eliberat de comisia medical
- consultativă a instituţiilor medicale.
Nr. total de copii instruiţi
la domiciliu
5

Treapta primară
2

Treapta gimnazială
1

Treapta liceală
2

În anul şcolar curent, în total, sunt instruiţi la domiciliu 5 elevi (LT Dubăsarii Vechi – 2
elevi, LT Măgdăceşti - 1 elev şi G. Bălţata – 2 elevi). Din ei, 2 elevi sunt din cl. primare, 1 elev
din ciclul gimnazial şi 2 elevi din ciclul liceal. Din ei, 3 elevi studiază în clase absolvente.
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Profesorii care predau ore la domiciliu au fost desemnaţi prin ordinul directorului instituţiei. Din
numărul total de elevi (5) cu instruirea la domiciliu, 3 elevi (60%) sunt cu CES şi studiază în
bază de PEI. Diagnosticul elevilor bolnavi, cu instruire individuală la domiciliu e variat: paralizie
cerebrală infantilă - 3 elevi, stare postoperatorie, lipsiţi de funcţia statică şi dinamică - 2 elevi.
Subiectul “Cu privire la organizarea şi desfăşurarea instruirii la domiciliu a copiilor bolnavi” a
fost examinat la şedinţa Consiliului de Administraţie a DE din decembrie 2020.
Managerii instituţiilor de învăţământ general din raion deţin actele legislativ – normative
referitor la organizarea învăţământului la domiciliu şi, în caz de necesitate, le aplică cu stricteţe.
În anul curent de studii, toate instituţiile de învăţământ (3), care au organizat instruirea la
domiciliu a copiilor bolnavi, dispun de Codul educaţiei al RM (publicat: 24.10.2014 în
Monitorul Oficial nr.319-324), Instrucţiunea de organizare a învăţământului la domiciliu (
aprobată prin ordinul ME nr.98 din 26.02.2015) şi Planul de învăţământ pentru instruirea la
domiciliu, ordinele emise de Direcţia Educaţie.
Organizarea şi desfăşurarea instruirii la domiciliu a copiilor bolnavi a fost monitorizată de
către SPEM, cu informarea membrilor Consiliului de Administraţie a DE din decembrie 2020.
i) Transportarea copiilor și elevilor
Din șapte localități, unde nu sunt instituții educaționale de educație timpurie, 122 de copii
frecventează IET din localitățile vecine. Pentru 71 de copii administrațiile publice locale asigură
transport gratuit, restul copii se deplasează cu transportul propriu al familiei.
IET fecventată de
copil
IET Criuleni nr.1
IET Criuleni nr.2
IET Ratuș
IET Bălțata
IET Mălăiești
IET Hrușova
IET Drăsliceni
IET Hîrtopul Mare
IET Cruglic

Nr. de copii
transportați
30
1
15
12
12
4
2
44
2

Vârsta,
ani
3–7
4
4–7
2–6
4–6
3–6
3–7
2–7
3 -7

Localitatea de
unde vine copilul
26 – s. Ohrincea
4 – s. Zolonceni
s. Zolonceni
s. Logănești
s. Sagaidac
s. Mălăieștii Vechi
s. Chetroasa
s. Logănești
s. Hîrtopul Mic
s. Ohrincea

Transport oferit de
APL 1
APL I Criuleni
Transport propriu
APL I c. Drăsliceni
APL I c. Bălțata
APL I c. Mălăiești
Transport propriu
APL I c. Drăsliceni
Transport propriu
Transport propriu

Transportul gratuit al elevilor la şi de la instituţiile de învăţământ din localităţile care nu
dispun de şcoală a fost organizat în baza Regulamentului privind transportarea gratuită a elevilor,
aprobat prin decizia CR nr. 2.27 din 15.04.2021. În acest scop, sunt utilizate, în total, 6 autobuze
şcolare şi alt mijloc de transport arendat, ce transportă la şcolile din circumscripţie 343 elevi care
nu dispun de instituţii de învăţământ în localitate, după cum urmează:

1

Instituţiile
la
care
se
transportă elevii
G. Bălţata

2

LT Măgdăceşti

Nr

3

LT Criuleni

Localităţile din care Nr. de copii transportaţi
se transportă
Clase
Clase
elevii
primare gimnaziale
Bălţata de Sus
2
6
Sagaidac
20
15
Micleşti
1
2
Işnovăţ
4
Paşcani
15
9
Drăsliceni
2
6
Ratuş
7
3
Logăneşti
1
1
Zolonceni
13

Clase
liceale

Nr. unităţi de
transport
utilizate
1 (şcolar)

1

1 (şcolar

11
8
8
1
1

1 (şcolar)
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4
5

6
7

Jevreni
Răculeşti
Maşcăuţi
Oniţcani
Slobozia-Duşca
Dubăsarii Corjova

LT
Vechi
LT Mălăieşti

ŞP Criuleni
G. Işnovăţ
Total:

Cimişeni
Mălăieşti
Corjova
Zolonceni
Rîşcova

4
2
6
14
26
31

21
3
12
84

3
39
16
3
120

12
6
8

139

1 (şcolar)
1 (şcolar)

1 (şcolar)
1 (arendat)
6 (şcolar)
1 (arendat)

Starea tehnică a mijloacelor de transport corespunde cerinţelor şi reglementărilor specifice
transportului de călători. Autobuzele circulă conform unui orar stabil. Parcurg şi rute
suplimentare, dacă în instituţiile respective sunt organizate activităţi extracurriculare. Astfel
copiii au posibilitatea să participe la orice activitate, fără anumite impedimente.
De transport gratuit beneficiază şi 74 elevi care fac naveta în liceele / şcolile de
circumscripţie, după cum urmează:
Instituţia

Nr. de
Din ei:
Unităţi
de
elevi I-IV V-IX
transport
X-XII
LT Măgdăceşti
3
3
Transport public
LT Cruglic
32
32
Transport public
LT Boşcana
12
12
Transport public
LT Criuleni
9
9
Transport public
G. Dolinnoe
7
4
3
Transport public
G. Hruşova
11
6
5
Transport public
Total:
74
10
8
56
În total, sunt transportaţi 417 elevi (5,81%). Din ei, 94 de elevi sunt din treapta primară, 128
de elevi - treapta gimnazială şi 195 de elevi - treapta liceală.
Cheltuielile de transport ale elevilor, inclusiv întreţinerea transportului şcolar, sunt suportate
de Direcţia Educaţie.
j) Protecţia vieţii şi sănătăţii copiilor
Protecţia Drepturilor Copiilor rămâne a fi pe prim plan în activitatea DE, instituţiilor de
învăţământ:
- la început de an şcolar şi la început de an calendaristic s-au revizuit listele elevilor din
diferite categorii de familii;
- se ţin în vizorul cadrelor didactice, a diriginților elevii din familii social/vulnerabile şi din
familiile dezintegrate;
- se mențin parteneriate intersectoriale în scopul asigurării protecției copilului.
Nr. de
localităţi
1
5
5
4
1
1

Conform datelor oferite de Direcția asistență socială și protecția familiei DAS și PF, în raion, un
copil, care provine din familie de risc cu un singur părinte, se află întrun Centru municipal de plasament
temporar. În raion sunt 4 case de copii de tip familial: 2 în Criuleni, unde se educă 12 copii și 2 în Bălţata
– în care se educă 8 copii. Avem în raion 16 asistenţe parentale profesioniste (APP) de serviciul cărora
beneficiază 39 de copii.

Evidența anuală a numărului de copii din diferite grupuri de risc, indică asupra ponderii
înalte a copiilor cu un părinte plecat peste hotare 16,25% în IET și 16,78% IÎG, cu ambii părinți
plecați peste hotare 1,93% IET și 2,68% IÎG, familii monoparentale 5,98% IET și 11,13% IÎG,
din familii social- vulnerabile 7,42% IET și 11,25% IÎG.
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Grupurile de risc

Instituții de educație timpurie
2019-2020 2020-2021

Copii din framilii social-vulnerabile
Copii din familii monoparente
Copii tutelați
Copii cu un părinte plecat peste hotare
Copii cu ambii părinți plecați
Copii scutiți de alimentație 50%
Copii scutiți de alimentație 100%
Copii cu CES

234
149
19
514
65
6
89
43

242
195
43
539
63
8
102
21

Instituții de învățământ general
2018201920202019
2020
2021
Elevi luați la evidență în școală
115
72
55
Elevi orfani
67
48
46
Elevi tutelați
156
122
124
Elevi din familii numeroase
1710
1570
1682
Copii din familii monoparente
812
834
798
Copii cu ambii părinți plecați
249
305
192
Copii cu un părinte plecat peste hotare
1302
1154
1203
Copii din framilii social-vulnerabile
892
830
807
Grupurile de risc

% din numărul total
de elevi, 2020-2021
7,42%
5,98%
1,32%
16,52%
1,93%
0,25%
3,13%
0,65%
% din numărul total
de elevi, 2020-21
0,76%
0,64%
1,73%
23,5%
11,13%
2,68%
16,78%
11,25%

Tradiţional, în toate instituţiile se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Convenţiei ONU cu
privire la drepturile copiilor, Săptămâna Drepturilor Copiilor, în decembrie Ziua internaţională a
drepturilor omului, în octombrie s-a marcat Săptămâna de luptă împotriva TFU, în noiembrie au
fost comemorate Victimele accidentelor rutiere etc.
Pe parcursul anului de studii 2020-2021, au fost planificate și realizate un șir de activități ce
au avut ca scop să formeze la elevi un comportament responsabil pentru viață și sănătatea proprie
și a celor din jur (inclusiv, învățarea și respectarea regulilor de circulație rutieră, a regulilor de
comportament adecvat în cadrul situațiilor excepționale, acordarea primului ajutor, siguranța
online), totodată, din cauza pandemiei COVID-19, au fost Organizate și coordonate un șir de
măsuri de prevenire a infecției. Astfel, în ultima săptămână din august, în toate instituțiile au fost
organizate și desfășurate adunări pe clase cu părinții, unde au fost discutate Reglementările
speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiolegic de COVID19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar; părinții au făcut
cunoștință cu Ghidul elevului și Ghidul părintelui. În perioada 01-03 septembrie, elevii au fost
informați de către diriginții de clasă cum să se comporte în instituție în perioada de pandemie,
totodată au făcut cunoștință cu Reglementările și Ghidul elevului.
Pentru a proteja elevii, în caz de trecere la învățământul la distanță, pe tot parcursul
semestrului întâi, elevii au fost informați despre Securitatea și siguranța online a elevilor.
În ajunul fiecărei vacanțe elevii sunt informați despre regulile de securitate, cum să-și
formeze deprinderi de comportament responsabil în caz de situații excepționale și/ sau de risc, au
fost întocmite procese-verbale cu semnături. La 1 iunie în toate instituţiile, în aer liber, s-au
desfăşurat variate activităţi de Ziua copiilor.
k) Prevenirea cazurilor de ANET, delicvenţa juvenilă
Grație multiplelor activități educaționale și de prevenire, în anul curent e studii, este în
descreștere numărul cazurilor de abuz la tote formele de violență.
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Nr.d/r
1
2
3
4

Forme de abuz/ani de studii
Fizic
Psihologic
Neglijare
Sexual
Total

2018-2019
100
24
17
4
145

2019-2020
79
12
30
0
121

2020-2021
69
28
16
0
113

Majoritatea cazurilor de abuz sunt în relaţiile elev-elev. Din numărul total de cazuri, 105 au
fost soluţionate la nivel de instituţie, iar în 8 cazuri au fost întocmite Fişe de sesizare, au fost
implicaţi în soluţionarea lor asistenţii sociali, inspectorii de sector. De această problemă se
preocupă coordonatorii locali de prevenire şi soluţionare a cazurilor de ANET, Grupul de lucru
intraşcolar, care monitorizează permanent situaţia copiilor care au fost supuşi cazurilor de abuz.
Pe durata desfășurării procesului educațional la distanță, nu au fost semnalate cazuri de
abuz la domiciliu.
Pentru a preveni experienţele negative în mediul online ale copiilor şi adolescenţilor, la
orele de Managementul clasei, diriginții au informat elevii despre riscurile la care se expun copiii
din Republica Moldova în mediul online şi factorii de vulnerabilitate care favorizează expunerea
copiilor la situaţii abuzive online, despre experienţele negative ale copiilor şi formularea unor
concluzii şi recomandări speciale, făcute în baza principalelor constatări.
Astfel, prin diverse acțiuni și informarea permanentă a elevilor, se previn situațiile de abuz,
neglijare și violență în mediul online și în mediul școlar la general.
Pe parcursul acestui an şcolar la evidenţa Biroului Siguranţă Copii sunt luate la evidență
24 familii needucogene şi 41 de copii delicvenţi. Din ei: 13 copii pentru abandon de domiciliu,
10 pentrui comiterea infracțiunilor, 18 care au comis contravenții.
Pe parcursul anului şcolar, de către administraţia instituţiilor şi angajații Comisariatului
de Poliție, s-au organizat şi s-au desfăşurat pentru elevi activităţi de informare cu subiectul:
Prevenirea violenţei şi abuzului, Securitatea la trafic înseamnă viaţă, Consecinţele consumării
drogurilor, alcoolului şi a tutunului, Securitatea personală, Siguranţa în mediul on-line,
Consecinţele unui dosar penal, Prevenirea abandonului școlar ş.a. S-au organizat şi adunări cu
părinţii în toate instituţiile, în cadrul lor s-a vorbit despre respectarea drepturilor copiilor, despre
combaterea violenţei în familie, despre combaterea cazurilor de implicare a copiilor minori la
muncă silnică.
Pentru sporirea eficienţei activităţilor de profilaxie şi combatere a delicvenţei juvenile în
luna aprilie în toate instituţiile preuniversitare din subordine s-a desfăşurat Lunarul de prevenire
a delicvenţei şi criminalităţii juvenile. Activităţile desfăşurate în cadrul Lunarului au avut drept
scop prevenirea comportamentului delicvent al copiilor şi tinerilor, crearea unui parteneriat real
şi stabil între instituţiile de învăţământ şi instituţiile de stat cu atribuţii în domeniu. În cadrul
Lunarului au fost organizate adunări generale cu elevii, ore de dirigenţie, traininguri, mese
rotunde, vitrine de carte etc.
În scop de profilaxie şi de preîntâmpinare a delicvenţei juvenile, a cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare şi trafic actorii educaţionali ţin la control situaţia copiilor predispuşi spre
săvârşirea delicvenţelor, permanent identifică şi monitorizează situaţia copiilor care trăiesc
nesupravegheaţi de maturi, care practică cerşetoria, a celor rămaşi temporar fără îngrijirea
părinţilor.
Domeniul II: Curriculum / procesul educational
1. Coordonarea implementării curriculumului
Curricula disciplinare reprezintă o componentă esențială a Curriculumului Național.
Elaborat în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova (2014), Cadrul
de referință al Curriculumului Național (2017), Curriculumului de bază: sistem de competențe
pentru învățământul general (2018) și Recomandărilor Parlamentului European și a Consiliului
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Uniunii Europene, privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți
(Bruxelles 2018), curricula disciplinare reprezintă un document reglator, accentul fiind pus pe
sistemul de competențe ca un nou cadru de referință al finalităților educaționale.
În anul de studii 2020-2021 Direcția Educație a coordonat procesul de implementare și
realizare a curricula disciplinare în instituțiile de învățământ general din raion. A fost elaborat
planul de acțiuni privind monitorizarea procesului de implementare a curriculumului școlar, care
prevede:
- acțiuni de determinare a situației reale, privitor la implementarea și realizarea
curriculumului la disciplinele de studiu, inclusiv curricula, ediția 2019;
- aplicarea corectă a documentelor elaborate de MECC, inclusiv Reperelor metodologice
privind organizarea procesului educațional la disciplinele școlare, în anul de studii 20202021;
- coordonarea și desfășurarea procesului de formare/dezvoltare profesională continuă a
cadrelor didactice;
- organizarea și defășurarea reuniunilor metodice raionale, seminarelor instructivmetodice, teoretico-practice, meselor rotunde, atelierelor de lucru, ședințelor școlii
,,Tânărului specialist”, școlii ,,Experienței pedagogice avansate”, grupurilor de creație;
- acordarea asistenței metodice în implementarea curricula;
- desfășurarea diferitor tipuri de evaluare, inclusiv în procesul de atestare a cadrelor
didactice, administrarea probelor de evaluare în baza testului Direcției Educație, tezelor
semestriale, etc.
La 08 septembrie 2020 (format online) a fost desfășurată ședința de lucru a directorilor
adjuncți responsabili de procesul instructiv, la subiectul:,,Monitorizarea implementării curricula
disciplinare, ordinul MECC nr.591 din 26.06.2020”; ordinul DE nr.166 din 02.07.2020 Cu
privire la implementarea curricula disciplinare în anul de studii 2020-2021 în învățământul
general.
La 23 februarie 2021, pentru managerii începători – tineri conducători a fost organizat
seminarul instructiv metodic, subiectul:,,Managementul implementării curricula disciplinare”.
Activitățile de formare profesională continuă, realizate de specialiștii DE pe parcursul anului
curent de studii, au contribuit la implementarea eficientă a curricula la disciplinele de studiu,
inclusiv în procesul educațional la distanță.
În conformitate cu planul operațional de activitate a Direcției Educație pentru anul de studii
2020-2021, au fost efectuate vizite de monitorizare cu subiectul: ,,Monitorizarea realizării
politicilor educaționale în contextul asigurării calității procesului educațional” în instituțiile:
gimn. Izbiște, gimn. Hrușova, gimn. Hîrtopul Mic, gimn. Rîșcova, gimn.Ișnovăț, gimn.
Coșernița, LT Mălăiești; revenire la evaluare în gimn.Onițcani, LT Criuleni, gimn.Bălțata,
gimn.Corjova, ȘP Criuleni.
În cadrul vizitelor de monitorizare s-a determinat situația reală privind deținerea/aplicarea
Nomenclatorului de documentație școlară, implementarea Reperelor metodologice la disciplinele
de studiu, respectarea actelor normative la completarea cataloagelor școlare în anul de studii
2020-2021, formarea profesională continuă a cadrelor didactice/formarea la nivel local, etc.
De către responsabilii la disciplinele de studiu din cadrul Direcției Educație au fost realizate
12 evaluări de specialitate, 3 evaluări tematice. Subiectele evaluărilor realizate țin de
Respectarea aspectelor metodologice în implementarea curricula în învățământul primar,
Continuitate în implementarea modulului Educație digitală în clasele I-III, Valorificarea
principiilor ECD în demersul didactic la lecțiile din aria curriculară Arte și Tehnologii, Mijloace
moderne de învățare, utilizarea platformelor de lucru la distanță (l.străine, informatică),
Realizarea proiectelor în procesul educațional la matematică, Diferențierea instruirii și
diferențierea evaluării (fizică), Evaluarea în bază de competențe (istorie, geografie, l.rusă),
Reglementarea temelor pentru acasă (biologie, chimie) etc.
În baza rezultatelor/vizitelor evaluărilor realizate au fost elaborate note
informative/rapoarte, emise ordine, fiind indicate aspectele pozitive, rezervele, cauzele care le-au
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generat, concluziile și propunerile/recomandările de depășire/valorificare a rezervelor
identificate. Atenție sporită s-a acordat monitorizării respectării Reperelor metodologice privitor
la realizarea la toate disciplinele școlare a orelor de recapitulare (evaluare inițială),
recuperare/consolidare/aprofundare a conținuturilor curriculare predate în perioada 11.0329.05.2020, procesul educațional la distanță, elaborării proiectelor de lungă durată, etc.
Conform planului de activitate a DE, conform ord.nr.121 din 16.04.2021 a fost realizată
evaluarea tematică cu privire la Modalitățile de recuperare a conținuturilor curriculare ratate în
zilele de 09,10, 11, 12, și 15 martie 2021 (regim de autoevaluare). Rezultatele evaluării au fost
prezentate la ședința CA al DE (30.04.2021), emis ordinul nr.164 din 30.04.2021. S-a constatat
că până la 30.04.2021 în cele 32 de instituții de învățământ din raion au fost recuperate 9189
(98,18%) de ore. Nu au fost recuperate 170 (1,82%) de ore, în 9 instituții (până la 30.04.2021),
până la 20 mai 2021 toate orele au fost recuperate (temeiul – informațiile din cele 9 instituții,
prezentate la DE). Administrațiile instituțiilor au monitorizat completarea documentelor școlare.
S-a constatat că în majoritatea instituțiilor sunt create condiții necesare pentru
implementarea și realizarea calitativă a curriculumului la disciplinele de studiu. În unele instituții
s-a continuat dotarea cabinetelor cu materiale didactice, TIC, asigurarea bibliotecilor cu literatură
metodică/artistică, etc.
Cadrele didactice dețin și utilizează suportul necesar pentru realizarea calitativă a
procesului educațional la discipline: curriculum (inclusiv ediția 2018, 2019), ghidurile de
implementare a curriculumului pentru treapta primară, gimnazială, liceală, ghiduri pentru
profesori la disciplinele școlare, Reperele metodologice privind organizarea procesului
educațional la discipline în anul de studii 2020-2021, Standarde de eficiență a învățării,
Referențialul de evaluare a competențelor specifice formate elevilor, Instrucțiunea privind
managementul temelor pentru acasă, Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor
învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, documente prevăzute de
Nomenclator, etc.
Majoritatea cadrelor respectă Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice,
documentele curriculare reglatoare, etc.
Întru stabilirea nivelului de realizare a curriculumului disciplinar, în perioada octombrie
2020-mai 2021, conform planului de activitate a Direcției Educație, urmau să fie administrate 14
probe de evaluare, în baza textului DE, în toate instituțiile de învățământ din raion. În legătură cu
situația epidemiologică COVID-19 din țară, realizarea procesului educațional la distanță (în
anumite perioade/instituții), în perioada octombrie 2020 – februarie 2021, au fost realizate doar 5
probe de evaluare, rezultatele fiind generalizate prin note informative (emise ordine), analizate la
ședințele comisiilor metodice raionale/instituții, urma să realizeze recomandările/propunerile de
rigoare.
Pe parcursul anului de studii, inclusiv în perioadele desfășurării procesului educațional la
distanță, la nivel raional, s-a acordat atenție sporită organizării și desfășurării activităților de
formare/dezvoltare profesională privitor la utilizarea eficientă a platformelor educaționale,
formarea competențelor digitale, diseminarea bunelor practici ale cadrelor didactice, diseminarea
informațiilor de la ședințele republicane ale specialiștilor DE, implementării și realizării
calitative a curricula disciplinare.
Întru realizarea prevederilor ordinului DE nr.341 din 04.12.2020 (temeiul ord.MECC
nr.1337 din 02.12.2020) cu privire la organizarea tezelor semestriale în învățământul liceal, anul
de studii 2020-2021, în perioada 07-18.12.2020 în cele 6 licee din raion au fost administrate teze
semestriale.
Pentru executarea ordinului DE nr.355 din 30.12.2020 Cu privire la asigurarea
managerială a procesului de organizare și desfășurare a susținerii tezelor semestriale de iarnă în
învățământul liceal, anul de studii 2020-2021, specialiștii SMCFPC au discutat informațiile
generalizate în cadrul ședințelor comisiilor raionale din 05.01.2021. S-a analizat calitatea
elaborării instrumentelor de evaluare (de către profesori), rezultatele tezelor la fiecare
clasă/disciplină, concluziile și recomandările de rigoare. Rezultatele înregistrate la teze constată
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realizarea curriculumului la disciplinele la care au fost administrate teze (semestrul I) de către
toți elevii cl.X-XII cu excepția a 5 elevi (2elevi - matematică, cl.XII, profil real; 2 elevi -limba
de instruire, cl.X, profil umanist; 1 elev – istorie, cl.X, profil umanist), care pe parcurs au
susținut teza respectivă în termenele stabilite.
În temeiul ordinului MECC nr.443 din 29.04.2021 tezele de vară în învățământul liceal au foăst
anulate.
În implementarea eficientă a curricula disciplinare, ediția 2019, cadrele didactice s-au
confruntat cu unele dificultăți: utilizarea manualelor, care nu sunt în concordanță cu
curriculumul disciplinar, unele manuale au fost editate/primite pe parcurs, cu mare întârziere,
lipsa ghidurilor pentru profesori, lipsa competențelor digitale la unele cadre didactice, interes
scăzut la unii elevi pentru studiu, lipsa TIC performante pentru realizarea procesului
educațional online, etc. Situația epidemiologică COVID-19, restricțiile impuse, nu au permis
monitorizarea eficentă de către specialiștii DE (prezența fizică) a procesului educațional la
disciplinele de studiu în toate instituțiile de învățământ.
În anul de studii 2021-2022 urmează a continua procesul de formare profesională
continuă, inclusiv utilizarea TIC/platformelor educaționale, care va contribui la implementarea
și realizarea calitativă a curricula disciplinare, efectuarea vizitelor de monitorizare, realizarea
evaluarilor de specialitate, probelor de evaluare după textul DE, tezelor semestriale, etc.
2. Realizarea managementului implementării curriculumului la
nivel instituțional
În conformitate cu politicile educaționale, reieșind din genericul Conferinței pedagogice
raionale ,,Educație: Tradiții, Actualitate, Perspective”, activitatea adiministrațiilor instituțiilor de
învățământ, în anul de studii 2020-2021 a fost axată pe realizarea unor obiective
generale/specifice elaborate în cadrul atelierelor raionale, 24 august 2021:
- Creșterea calității activității manageriale și ghidării cadrelor didactice;
- Prioritizarea curriculară în condițiile crizei epidemiologice COVID-19;
- Asigurarea calității procesului de evaluare, prin promovarea exigenței și respectarea
Referențialului de evaluare, a standardelor de eficiență a învățării;
- Activizarea transferului de tehnologii noi, moderne în procesul de predare-învățareevaluare;
- Promovarea performanțelor individuale prin motivarea cadrului didactic.
O direcție prioritară de activitate a fost monitorizarea implementării și realizării curricula
disciplinare. Aplicarea și implementarea Curriculumului Național asigură continuitatea
implementării politicilor educaționale naționale la nivel de proces.
Curriculumul școlar are la bază principiile educației pentru toți, educației pentru fiecare,
paradigma educației centrate pe cel ce învață, abordarea instruirii în bază de competențe,
prioritar fiind procesul de învățare/formare axat pe interesele elevului și creșterea
responsabilității școlii față de beneficiarii educației.
Vizitele de monitorizare, evaluările efectuate pe parcursul anului constată, că instituțiile
de învățământ dețin plan strategic, operațional de activitate, documente prevăzute de
Nomenclator. S-au realizat activități de diagnosticare, monitorizare și evaluare a procesului
educațional. Majoritatea instituțiilor dețin programul de acțiuni privind monitorizarea
implementării curriculumului școlar, unele acțiuni fiind ajustate perioadei pandemice. Demersul
didactic la nivel de proces educațional, monitorizarea implementării au fost direcționate spre
obiectivul: curriculum proiectat trebuie să devină curriculum realizat.
Pentru implementarea și realizarea eficientă a curricula (ediția 2010, 2018, 2019) în
instituții s-au întreprins mai multe acțiuni. În majoritatea instituțiilor la ședințele Consiliului
profesoral, comisiilor metodice au fost analizate/dezbătute politicile naționale/raionale privitor la
implementarea curricula disciplinare, determinarea situației reale existente la implementarea
curricula, discutarea documentelor normative, etc. S-au analizat și implementat Reglementările
speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 în contextul epidemiologic de COVID24

19 pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar (ord.MECC nr.840 din
13.08.2020), Reperele metodologice privind organizarea procesului educațional în condițiile
învățării mixte în contextul epidemiologic de COVID-19 pentru instituțiile de învățământ primar,
gimnazial și liceal (ord.MECC nr.1131 din 13.10.2020), Reperele metodologice privind
securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță în anul de studii 20202021 (ord.MECC nr.1069 din 06.10.2020) etc.
Cadrelor didactice le revine sarcina majoră de a implementa calitativ curriculumul la
clasa de elevi, a forma competențe, a-i pregăti pentru o inserție de succes în viața socială, a
proiecta și realiza un demers didactic eficient, în direcția dezvoltării la elevi a gândirii critice, a
creativității și abilităților de a face față contextelor reale ale vieții. În context, în majoritatea
instituțiilor s-a asigurat asistența metodică în derularea implementării curriculumului la
disciplinele de studiu prin: seminare formative, seminare instructiv-metodice, teoretico-practice,
mese rotunde, ședințe ale comisiilor metodice pe arii curriculare, întruniri metodice, diseminarea
bunelor practici/experienței pedagogice avansate, ateliere de discuții, ședințe ale grupului de
creație, etc. Atenție sporită s-a acordat utilizării în siguranță a unor aplicații ZOOM, Google
Meet, etc., strategiilor și tehnologiilor eficiente în procesul de predare-învățare-evaluare, inclusiv
în învățământul la distanță, etc.
Echipa managerială a fiecărei instituții a monitorizat implementarea și realizarea
curricula disciplinare la nivel instituțional, prin asistențe la ore, verificarea proiectelor de
lungă/scurtă durată, evaluărilor frontale, evaluări de revenire la control, evaluări tematice și de
specialitate, evaluări personale în procesul de atestare a cadrelor didactice, administrarea
probelor de evaluare în baza textului administrației, etc. S-a urmărit realizarea obiectivelor:
- aplicarea și respectarea Planului-cadru pentru anul de studii 2020-2021;
- organizarea demersului educațional în baza Reperelor metodologice la disciplinele
școlare, anul de studii 2020-2021;
- cunoașterea/deținerea și aplicarea documentelor în conformitate cu Nomenclatorul
tipurilor de documentație școlară (ord.MECC nr.1467 din 12.11.2019), cadrele didactice,
comisiile metodice);
- implementarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul
primar, gimnazial și liceal (ord.MECC nr.1249 din 22.08.2018);
- respectarea Reperelor metodologice privind asigurarea continuității la nivelul clasei a IVa și a V-a din perspectiva ECD (ord.MECC nr.586 din 21.12.2018);
- aplicarea corectă a Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării,
promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar (ord.MECC nr.70 din
30.01.2020), etc.
Pe parcursul lunii septembrie a fost monitorizat realizarea procesului de
recuperare/consolidare a conținuturilor curriculare predate în perioada 11.03-29.05.2020, proces
educațional la distanță, verificate și aprobate proiectele didactice de lungă durată ale cadrelor
didactice, fiind preventiv prezentate la ședințele comisiilor metodice pe arii curriculare. A fost
monitorizată realizarea recuperării conținuturilor/orelor pentru zilele de 09-12.03 și 15.03.2021).
Rezultatele evaluărilor/monitorizărilor realizate au fost generalizate, emise ordine, analizate la
ședințele Consiliului profesoral, comisiilor metodice, fiind întreprinse anumite acțiuni de
valorificare/îmbunătățire a rezervelor, situației existente. În toate instituțiile există baza de date
privind rezultatele școlare pe trepte de școlaritate pe clase, pe discipline de studiu, pe instituție
(nota medie, calitatea, reușita) pe semestre, ani de studii în dinamică. Rezultatele învățării se
prezintă/analizează la finele semestrelor, anului de studii la ședințele CP, ședințele comisiilor
metodice. În majoritatea instituțiilor se deține orarul semestrial al evaluărilor sumative, iar
cadrele didactice dețin mapa/agenda evaluării rezultatelor școlare/progresului școlar al fiecărui
elev/clase de elevi.
Concluzie:
Nivelul de realizare a managementului implementării curriculumului la nivel instituțional
este mediu. Administrația fiecărei instituții urmează să analizeze managementul
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implementării și realizării curriculumului școlar la nivel instituțional în anul curent de
studii, să identifice punctele slabe existente și să includă activități concrete de reglare, în
programul de acțiuni de monitorizare a implementării și realizării curricula disciplinare,
anul de studii 2021-2022.
3. Implementarea Planului- cadru pentru învățământul primar,
gimnazial și liceal
a) Orarul lecțiilor, sunetelor, activităților extrașcolare
Orarul sunetelor s-a discutat și aprobat la ședințele Consiliului de administrație din
instituții din luna august 2020 și pus în aplicare prin ordinul directorului în perioada 24.0810.09.2020. E de menționat că, în LT Criuleni, LT Măgdăcești, LT Cruglic, ȘP Dubăsarii Vechi,
ȘP Criuleni, fiecare modificare a orarului sunetelor, în legătură cu schimbarea modelului de
activitate a instituțiilor în contextul COVID, a fost discutată și aprobată la ședințele CA cu
emiterea ulteroară a ordinului respectiv. Orarul lecțiilor s- a discutat și aprobat la CA în perioada
24.08- 18.09.2020.
În unele instituții se încalcă prevederile Planului- cadru privitor la termenul și organul (CP
sau CA) unde se discută și aprobă orarul sunetelor/ lecțiilor/ activităților extrașcolare. Orarul
activităților extrașcolare a fost discutat și aprobat la CA în perioada 24.08- 24.09.2020.
b) Studierea limbii a doua străină în clasele gimnaziale
În șapte instituții, în clasele gimnaziale, se studiază a doua limbă străină, însă nu limba rusă:
Nr
Instituția
Clasele
1
LT Criuleni
V, VI, VII, VIII, IX B
2
LT Mălăiești
V, VI, VIII
3
G. Hîrtopul Mic
V, VI, VII, IX
4
G. Hrușova
V, VI, VII
5
G. Zăicana
V, VI, VII, VIII
6
G. Rîșcova
V
7
G. Mașcăuți
V
c) Componenta variabilă a Planului- cadru
În instituții se dețin cererile părinților și elevilor și registrul respectiv. Se respectă cerințele
privitor la termenii de aprobare a componentei opționale (ședințele CP din august sau
septembrie). Ordinele de punere în aplicare a deciziilor CP au fost emise 25.08- 16.09.2020. În
patru instituții (gim. Coșernița, Hrușova, Ohrincea, Pașcani) au fost create cinci grupe mixte cu
înregistrarea orelor în catalog special.
Din lista de discipline opționale (20), propuse de MECC pentru învățământul primar, au fost
selectate 13 denumiri de opționale.
În tabelul de mai jos este reprezentată ierarhizarea disciplinelor opţionale conform
numărului total de elevi care le frecventează (treapta gimnazială și liceală) și pe numărul de ore.
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Disciplina opţională

Autovehicule- comportament și siguranță
Arta comportamentului moral
Citind, învăţ să fiu
Cultura vorbirii
Design grafic
Educaţia ecologică
Educaţia economică şi antreprenorială
Educaţia interculturală
Educația pentru dezvoltarea comunității

Total
instit
1
2
8
1
1
14
6
2
3

Nr. de elevi
Total VIX
65
54
54
166
166
22
74
57
540
434
138
121
59
59
57
57

XXII
65

22
17
106
17

Nr. de ore
Total VIX
4
3
3
9
9
1
3
2
27
23
9
8
3
3
3
3

XXII
4

1
1
4
1

26

10

Educaţie pentru Drepturile omului

5

107

107

6

6

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Educația pentru toleranță
Educaţia pentru media
Educație pentru echitate de gen și șanse egale
Educaţia socială şi financiară
Educaţie pentru sănătate
Educație prin film
Elemente de cultură şi civilizaţie a Franţei
Geografia aplicată
Holocaust: istorie și lecții de viață
Informatica
Integrarea europeană pentru tine
Invăţăm să vorbim argumentat
Istoria matematicii
Istoria şi cultura locală
Istoria trăită-istoria povestită
Lectura pentru ghidarea în carieră
Limbajul formelor vizuale
Matematica aplicativă
Matematica distractivă
Polinoame în mulţimea numerelor complexe
Produse chimice şi securitatea vieţii
Programarea CC++
Programarea paginilor web
Relaţii armonioase în familie
Religia
Robotica
Scrierea creativă
Surse de energie regenerabilă
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor
Teoria şi practica traducerii
Total

1
3
12
1
13
2
6
3
1
14
3
3
2
1
1
5
2
4
4
1
2
1
1
1
4
1
1
4
4
1

30
60
62
12
484
152
227
77
20
432
58
119
37
27
16
92
31
145
93
24
36
20
59
27
335
32
23
66
85
15
4178

30
60
23
12
470
152
160
77
20
432
58

1
4
3
1
23
7
12
3
1
20
3
5
3
1
1
5
2
7
5
1
2
1
2
1
14
2
1
4
5
1
209

1
4
1
1
22
7
8
3
1
20
3

39
14
68

119
37
27
16
192
31
145
93
24
36
20
59
27
335
32
23
66
63
15
3681

22
597

2
1
4

5
3
1
1
5
2
7
5
1
2
1
2
1
14
2
1
4
4
1
179

1
30

Verificarea componentei variabile a Planului- cadru, permite să constatăm creșterea
considerabilă a competențelor profesionale a membrilor administrațiilor școlare din toate
instituțiile de învățământ secundar general din raion în asigurarea calității managementului
componentei flexibile a Planului- cadru.
d) Activități extrașcolare: cercuri și secții sportive
Indicator
Nr. școli cu ore planificate
Ore planificate
Nr. școli cu ore vacante
Nr ore vacante/ instituție
Nr. școli fără activități extrașcolare
Nr grupe formate/ instituție
Nr mediu de elevi/ grupă

Cercuri
31
2- 38
9
1-6
3
1-15
11-24

Secții sportive
32
3- 40
4
4-20
0
1-6
10- 28

În dependență de numărul completelor de clase, au fost planificate de la 2 ore la 38 de ore
pentru activitățile extrașcolare, respectiv de la unu la 15 cercuri. Din diverse motive (deficit de
buget, lipsa de specialiști de profil) nouă instituții nu au repartizat toate orele planificate, lăsând
1- 6 ore vacante. În 3 instituții nu au fost repartizate ore pentru cercuri. Numărul mediu de elevi
per grupă variază de la 11 la 24. Nu se respectă prevederile Planului- cadru privitor la
completarea grupurilor (cel puțin 15 elevi) în 2 școli.
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Numărul orelor destinate activităților extrașcolare sportive variază în funcție de numărul de
elevi în instituție. Au fost tarificate de la 3 ore la 40 de ore. Numărul secțiilor sportive a variat în
limitele 1- 6. Numărul mediu de elevi per secție variază de la 10 la 34.
e) Învățarea simultană
Instruirea simultană a fost organizată în 3 instituţii de învăţământ secundar, ciclul I, în treapta
primară. În clasele cu predarea simultană studiază, în total, 87 de elevi.
Instituţia

Clasa

Nr. de elevi / nr. de elevi

Total elevi

Dolinnoe
Jevreni

II- IV
I - III
II - IV
I -III
II-IV

8
10
11
5
10

11
20
25
9
22

Coşerniţa

3
10
15
4
12

4.Activități de asigurare a relevanței procesului educațional
a. Vizite de monitorizare
Vizitele întreprinse în instituțiile educaționale au avut diverse obiective: monitorizarea
implementării documentelor reglatorii, calitatea managementului institutional, stabilirea
nivelului de respectare a cerințelor igienico-sanitare în contextul pandemic COVID-19, reveniri
la evaluările realizate anterior.

1
2
3

4

5
6
7

8
9

Subiectul vizitei

Perioada

Demararea executării ord.nr. 587
din 15.11.2019
Demararea executării ord.nr. 588
din 15.11.2019
Monitorizarea
nivelului
de
respectare a cerințelor igienicosanitare în contextul pandemic
COVID-19 în instituţiile de
învăţământ general din raion
Implementarea actelor reglatorii
de funcţionare a instituţiei în
condiţii
de
pandemie
şi
executării ordinelor Direcţiei
Educaţie
Demararea executării ord.nr.
631din 11.11.2019
Demararea executării ord.nr. 630
din 11.12.2019
Managementul
realizării
politicilor
educaţionale
în
instituţie în contextul asigurării
calităţii
Demararea executării ord.nr.653
din 30.12. 2019
Managementul
realizării
politicilor
educaţionale
în

15.10.2020
29.10.2020
03.11.2020

5- 13.11.2020

10.11.2020
10.11.2020
11-13.11.2020

8.12.2020
16-18.12.2020

Instituția,
eșantionul
G. Oniţcani

Odin
finalizare
Nr 257
16.10.2020
IET Oniţcani
Nr. 15
26.01.2021
13
instituții Nr. 297
educaționale
05.11.2020

de
din
din
din

Toate
instituțiile
școlare

Nr. 324 din
26.11.2020

LT Criuleni

Nr. 329 din
26.11.2020
Nr. 315 din
13.11.2020
Nr. 335 din
30.11.2020

IET
„Spicuşor”
G. Izbişte

G. Corjova
G. Hruşova

Nr. 344 din
11.12.2020
Nr. 02 din
12.01.2021
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10
11
12
13
14

15
16

16
17

18
19

20
21

22

instituţie în contextul asigurării
calităţii
Demararea executării ord.nr.39
din 31.01.2020
Demararea executării ord.nr. 654
din 30.12.2019
Demararea executării ord.nr.110
din 11.03.2020
Managementul
realizării
politicilor educaționale în IET
Managementul
realizării
politicilor
educaţionale
în
instituţie în contextul asigurării
calităţii
Managementul
realizării
politicilor educaționale în IET
Managementul
realizării
politicilor
educaţionale
în
instituţie în contextul asigurării
calităţii
Managementul
realizării
politicilor educaționale în IET
Managementul
realizării
politicilor
educaţionale
în
instituţie în contextul asigurării
calităţii
Managementul
realizării
politicilor educaționale în IET
Managementul
realizării
politicilor
educaţionale
în
instituţie în contextul asigurării
calităţii
Managementul
realizării
politicilor educaționale în IET
Managementul
realizării
politicilor
educaţionale
în
instituţie în contextul asigurării
calităţii
Managementul
realizării
politicilor educaționale în IET

14.01.2021
11.02.2021

ȘP Criuleni
IET Corjova

10.02.2021

G. Balțata

16-18.02.2021

IET Dolinnoe

23-25.02.2021

G. Rîșcova

23-25.02.2021

IET Rîșcova

16-18.03.2021

G. Ișnovăț

16-18.03.2021

IET Ișnovăț

23-25.03.2021

G.
Mic

23-25.03.2021

IET Izbiște

13-15.04.2021

LT Mălăiești

13-15.04.2021

IET Mălăiești

20-21.04.2021

G. Coșernița

21-22.04.2021

IET Coșernița

Nr. 11
18.01.2021
Nr. 73
04.03.2021
Nr. 41
12.02.2021
Nr. 69
03.03.2021
Nr. 75
10.03.2021

din
din
din
din
din

Nr. 76 din
10.03.2021
Nr. 88 din
26.03.2021

Nr. 89 din
26.03.2021
Hîrtopul Nr. 102 din
08.04.2021

Nr. 119 din
16.04.2021
Nr. 142 din
30.04.2021

Nr. 144 din
30.04.2021
Nr. 158 din
13.05.2021

Nr. 155 din
12.05.2021

Rezultatele vizitelor au fost generalizate și introduse în rapoartele de monitorizare,
aprobate prin ordinal DE și expediate în instituții. La necesitate, echipele manageriale au elaborat
Planuri de îmbunătățire a calității, cu termini și responsabili de realizare.
b. Evaluări tematice
Cele 14 evaluări tematice au fost realizate în baza agendelor elaborate de angajații DE,
finalizate cu elaborarea Notelor informative, luate ca act prin ordine și expediate în instituțiile
educaționale din raion. Rezultatele au fost examinate la ședințele Consiliilor Consultativ și de
Administrație.
Subiectul evaluării

Perioada

Responsabil

Temei
inițiere

de Ordin
de
finalizare29

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

Cu privire la pregătirea
instituţiilor de învăţământ
pentru noul an şcolar
2020/21.
Respectarea Metodologiei de
înscriere a copiilor în clasa I,
anul de studii 2020-2021
Cu privire la activităţile
întreprinse
în
scopul
şcolarizării integrale a tuturor
copiilor cu vârsta cuprinsă
între 7-16 ani.
Cu privire la pregătirea
instituţiilor de învăţământ
pentru perioada rece a anului
şcolar 2020-2021.
Repartizarea orelor opționale

August

G. Saşcov
V. Guzun

Dispoziția
Președintelui
nr. 112- AB

Septembrie

E. Bradistean

nr.139
din nr. 234 din
12.05.2020
02.10.2020

Septembrie

G. Saşcov

Octombrie

G. Saşcov

Plan
de nr. 285 din
activitate a DE 30.10.2020

Octombrie

E.Bradiştean

Implementarea documentelor
reglatorii de funcţionare a
instituţiilor şcolare în condiţii
de pandemie şi executarea
ordinelor Direcţiei Educaţie
Respectarea
prevederilor
actelor normative și a
documentaţiei
ce
reglementează
activitatea
educativă extraşcolară în
instituţie.
Organizarea
alimentaţiei
elevilor din instituţiile de
învăţământ general.
Aplicarea
Recomandărilor
privind
identificarea
și
raportarea
cazurilor
de
violență, neglijare, exploatare
și trafic al copilului/ violență
în familie în perioada de
pandemie COVID-19
Asigurarea managerială a
procesului de organizare şi
desfăşurare
a
susţinerii
tezelor semestriale de iarnă
în învăţămăntul liceal, anul
de studii 2020-2021
Realizarea
Planului-cadru
pentru învăţământul primar,
gimnazial şi liceal, aprobat
prin ordinul MECC nr.396
din 06.04.2020.
Cu privire la rezultatele
frecvenţei elevilor la sfârşitul
semestrului I.
Respectarea regimului sanitar
și verificarea îndeplinirii
prevederilor
Instrucțiunii
despre ocrotirea vieții și

Octombrie

V. Soltanici

nr.332
din nr. 254 din
30.09.2020
16.10.2020
nr 292 din nr. 324 din
04.11.2020
26.11.2020

Noiembrie

A.Boşcanean

nr 288 din nr. 325 din
02.11.2020
26.11.2020

Noiembrie

T. Stahi

nr. 248 din nr. 326 din
14.10.2020
26.11.2020

Decembrie

A.Boșcanean

nr. 332 din nr. 354 din
27.11.2020
30.12.2020

Decembrie

V.Soltanici

nr. 341 din nr. 355 din
04.12.2020
30.12.2020

Ianuarie

T. Stahi

nr. 01 din nr. 20 din
04.01.2021
26.01.2021

Ianuarie

G. Sașcov

Plan
de nr. 22 din
activitate a DE 26.01.2021

Februarie

Doni A.

nr. 27 din nr. 62 din
28.01.2021
26.02.2021

nr.232 din
02.10.2020

30

14

sănătății copiilor în IET
Respectarea Nomenclatorului Aprilie
tipurilor de documentație
școlară și raportare a cadrelor
de
conducere
din
învățământul general

T. Stahi

nr. 99 din nr. 133 din
06.04.2021
28.04.2021

c. Evaluarea internă a instituțiilor educaționale și a cadrelor de conducere
În conformitate cu Metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţămănt general şi
Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere, aprobate prin ordinul MECC nr. 581 din
23.06.2020, în anul curent de studii au fost evaluate 5 instituții de învățământ general, 5 instituțiii
de educație timpurie, 10 manageri, 4 directori adjuncți pentru instruire și 3 directrori adjuncți
pentru educație. S-au respectat prevederile Metodologiilor privitor la termenii de desfășurare a
ședinței comune a CP și CA unde au fost prezentate rapoartele. Toate rapoartele au fost apreciate
cu calificativul ,,bine”. Despre rezultatele evaluării interne a fost informat ANACEC, la
14.10.2020.
Nr.
crt.

Denumirea
instituției

1
2

G. Hrușova

3
4
5

IET ,,Princhindel”
G. Ișnovăț

6
7
8
9
10
11

IET ,,Greieraș”
G. Dolinnoe
IET ,,Marița”
G. Izbiște

Busuioc Lilia
Rotari Natalia
Rotari Natalia
Mîndru Gabriela
Rusu Natalia
Jenerenco Zinaiada

IET ,,Andrieș”
LT Mălăiești

16
17

Roibu Nicolina
Gheorghiţa Tatiana
Modrînga Victoria
Fratea Emilia

12
13
14
15

Numele, prenumele
cadrului de
conducere evaluat
Şendrea Silvia
Repede Veronica

Rotari Marina
Cotoman Mariana
Lungu Liuba
Barbacari Anastasia

IET ,,Prichindel”

Babacari Valentina

Funcția

director
director adjunct
instruire
director
director
director adjunct
instruire
director adjunct
educaţie
director
director
director
director
director adjunct
instruire
director adjunct
educaţie
director
director
director adjunct
educaţie
director adjunct
instruire
director

P- v ședința
comună a CP și CA
Nr. 03 din 15.09.2020
pentru
Nr. 02 din 15.09.2020
Nr. 04 din 18.09.2020
pentru
pentru
Nr. 02 din 18.09.2020
Nr. 02 din 18.09.2020
Nr. 01 din 16.09.2020
Nr. 03 din 18.09.2020
pentru
pentru
Nr. 02 din 16.09.2020
Nr. 03 din 16.09.2020
pentru
pentru
Nr. 02 din 18.09.2020

Echipele manageriale din instituțiile educaționale au participat la 4 formări: 3 formări
online organizate de către ANACEC, un seminar de instruire cu directorii și directorii adjuncți
tineri în funcție și un seminar metodologic cu managerii școlari, organizate de către DE.
Subiectul dat a fost întrodus în ordinea de zi a ședințelor de lucru cu managerii școlari, DAI și
DAE, totodată, la solicitare,managerii au primit multiple consultări de la colaboratorii SPEM.
Mai sunt însă rezerve în ceea ce privește calitatea aplicării celor elaborate, fapt
determinat în urma analizei rezultatelor activităților realizate, proceselor verbale ale
Consiliilor Pedagogice, Consiliilor de Administrație, ședințelor comisiilor interne, de aceea în
anul viitor de studii ne propunem să revenim la aceste aspecte în procesul de monitorizare.
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5.

Managementul implementării curricula disciplinare în anul de studii 2020-2021

Puncte forte
- Preocuparea unor manageri pentru
asigurarea și completarea bazei materiale a
cabinetelor didactice întru facilitarea
procesului de implementare a curricula la
disciplinele de studiu;
- Deținerea, cunoașterea și aplicarea de către
cadrele
didactice/manageriale
a
documentelor
de
politici
educaționale/curriculare;
- Deschiderea spre schimbare a cadrelor
didactice;
- Interes sporit și participare la activitățile de
formare profesională la nivel instituțional,
raional, republican (reuniuni metodice,
seminare/traininguri, mese rotunde, webinare
online, programe, stagii de perfecționare, etc;
- Elaborarea proiectelor didactice de lungă
durată, de către majoritatea cadrelor
didactice, în conformitate cu curricula
disciplinare și Reperele metodologice,
inclusiv și pentru orele opționale.
- Aplicarea cu succes a evaluării criteriale
prin descriptori (ECD);
- Creșterea atractivității lecțiilor prin
utilizarea tehnologiilor și strategiilor
didactice
interactive,
folosirea
TIC,
materialelor didactice prezente în cabinetele
și laboratoarele instituțiilor de învățământ;
- Utilizarea variatelor platforme/resurse
educaționale de către majoritatea cadrelor
didactice;
- Respectarea reperelor metodologice privind
elaborarea probelor de evaluare sumativă,
Instrucțiunii privind managementului temelor
pentru acasă, Reperelor metodologice privind
asigurarea continuității la nivelul clasei a IVa și a V-a din perspectiva ECD, analiza
rezultatelor evaluărilor sumative, elaborarea
planului de recuperare (la necesitate);
- Implicarea cadrelor didactice și elevilor în
realizarea
proiectelor
STEM/STEAM,
proiectelor
educaționale
naționale,
transnaționale, internaționale;
- Schimb de experiență și diseminarea
bunelor practici în implementarea curricula
disciplinare;
- Monitorizarea de către specialiștii DE
Criuleni, administrațiile instituțiilor a

Puncte slabe
În
unele
instituții
dotarea
cabinetelor/laboratoarelor
nu
este
în
conformitate cu standardele de dotare
minimă
a
cabinetelor
didactice/laboratoarelor, atelierelor;
- Lipsa în majoritatea instituțiilor a
cabinetelor amenajate pentru studierea
ed.muzicale, este slabă baza tehnicomaterială, lipsa instrumentelor muzicale,
lipsa utilajului, insuficiența materialelor
didactice (arte și tehnologii);
- În unele instituții proiectele de lungă durată
nu sunt elaborate în corespundere cu baza
materială a școlii (inventarul sportiv),
performanțele profesorilor care predau
disciplina (arte, tehnologii, ed.fizică);
- În unele instituții nu se acordă suficientă
atenție verificării proiectelor de lungă durată,
în conformitate cu Reperele metodologice
(directorii
adjuncți,
șefii
comisiilor
metodice);
- Asigurarea insuficientă a elevilor cu
mijloace tehnice de instruire pentru
organizarea procesului educațional la
distanță;
- Insuficiența dispozitivelor digitale și a
manualelor gratuite pentru organizarea orelor
la modulul ,,Educație digitală”, cl.I-III;
- Asigurarea insuficientă cu cadre didactice
în domeniu/discipline, unele ore sunt propuse
nespecialiștilor, ceea ce afectează calitatea
predării, nu se utilizează baza materială
existentă;
- Unele cadre nu valorifică potențialul
didactic al strategiilor interactive de predareînvățare-evaluare;
- Nu toate cadrele didactice au formate
abilități de utilizare a instrumentelor digitale;
- Nu se valorifică pe deplin oportunitățile de
diferențiere și individualizare, atât la lecții,
cât și la temele pentru acasă, nu sunt
antrenați în activitate toți elevii;
- Utilizarea manualelor care nu sunt în
concordanță cu curricula disciplinare;
- Tendința unor elevi de a utiliza calculatorul
doar în scopuri recreative;
- Cadre didactice care nu dețin grad didactic.
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implementării/realizării
curricula
disciplinare, cu elaborarea unor note
informative, rapoarte, etc.
Oportunități
-Dotarea
instituțiilor,
cabinetelor
cu
materiale didactice, TIC, produse curriculare
necesare, dispozitive pentru realizarea
modulului ,,Educație digitală”, în clasele IIII, completarea fondului de carte din
biblioteci;
- Asigurarea instituțiilor cu cadre didactice
tinere și crearea condițiilor adecvate de trai și
activitate didactică, recalificarea unor
profesori;
- Preocuparea cadrelor didactice pentru
autoformare și perfecționare în domeniul
utilizării instrumentelor digitale în procesul
de predare-învățare-evaluare, particparea la
stagii de formare a competrențelor digitale;
- Identificarea modalităților de sporire a
interesului elevilor pentru studiu;
- Valorificarea oportunităților de diferențiere
și individualizare;
- Dezvoltarea competențelor profesionale și
măiestriei pedagogice, orientarea spre
implementarea standardelor educaționale,
acordarea asistenței metodice în susținerea
pentru avansarea în carieră în procesul de
atestare a cadrelor didactice;
- Implementarea bunelor practici prezentate
de colegi;
- Implicarea în proiecte educaționale.
6.

Amenințări
- Abandonarea de către unii profesori a
instituțiilor de învățământ;
- Timp insuficient acordat pregătirii
sistematice a profesorilor pentru activitatea
didactică;
- Lipsa interesului și responsabilității unor
elevi (părinți) de a se conecta la orele inline;
- Alocarea timpului redus pentru studiul
individual;
- Lipsa interesului și a motivației pentru
studiu;
-Neatingerea standardelor de eficiență a
învățării de către elevi (nerealizarea curricula
disciplinare de către unii elevi);
- Calitatea joasă a rezultatelor învățării la
evaluările curente/sumative/finale.

Suportul metodologic privind implementarea politicilor curriculare

Pe parcursul anului școlar, cu scop de formare la diverse aspecte de management, au fost
realizate peste 45 activități organizate pentru directorii de școli/ grădinițe/ instituții extrașcolare,
directori adjuncți, specialiști ai DE. Modalitatea de desfășurare a fost preponderent online, iar
formatul: webinare, seminare, paneluri de discuție, dezbateri publice, conferințe, ateliere de
lucru, etc.
Conform ordinului Direcţiei Educaţie nr.178 din 10.08.2020 ,,Cu privire la organizarea
şi desfăşurarea Conferinţei Pedagogice, a atelierelor de lucru şi consiliile profesorale din
august”, la data de 24 august 2020, în regim online, s-au desfăşurat atelierele Conferinţei
pedagogice cu genericul ,,Educaţia: Tradiţii, Actualitate, Perspective:
Nr.
Atelierul
crt
1
Concepte,
metodologii,
instrumente:
exerciţii de
eficienţă

Panelul
de discuţii
Management de
curriculum

Participanţi

Responsabil/Moderator

Directorii
adjuncţi pentru
instruire

Iaţco Nina
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2

Profesorul între
dascăl şi cadru
didactic

Învăţământ primar
Ştiinţe exacte
Ştiinţe despre natură
Limbă şi comunicare
Ştiinţe
socioumaniste
Arte şi tehnologii

Şefii comisiilor
metodice

Profesorii
din ariile
curriculare
respective

Bradiştean Emilia
Iaţco Nina
Stahi Tatiana
Cotruţă Rodica
Novic Ana
Ţarigradschi Bujor

În rezultatul activităţii în ateliere/dezbaterilor în panelurile de discuţii au fost elaborate
obiectivele generale şi specifice prioritare pentru anul curent de studii, acţiuni de realizare a
acestora.
Directorii adjuncţi pentru instruire:
Obiectiv general: Creşterea calităţii activităţii manageriale şi ghidării cadrelor didactice.
Obiectiv specifice 1: Prioretizarea curriculară în condiţiile crizei epidemiologice COVID-19.
Obiectiv specific 2: Asigurarea calităţii procesului de evaluare, prin promovarea exigenţei şi
respectarea Referenţialului de evaluare, a standardelor de eficienţă a învăţării.
Obiectiv specific 3: Activizarea transferului de tehnologii noi, moderne în procesul de predareînvăţare-evaluare.
Obiectiv specific 4: Promovarea performanţelor individuale prin motivarea cadrului didactic.
Atelierul cadrelor didactice: Profesorul de la ,,dascăl” la ,,cadru didactic”:
Obiectiv general: Formarea unui mediu educaţional prietenos, accesibil, capabil să raspundă
aşteptărilor şi cerinţelor beneficiarilor.
Obiectiv specific 1: Realizarea unui proces de învăţare eficient la clasă prin colaborare, climat
corespunzător, atmosferă de revelaţie, dezvoltarea capacităţilor de reflecţie şi autoînvăţare.
Obiectiv specific 2: Eficientizarea învăţării personalizate pentru valorificarea potenţialului şi
resursele mediului în care trăieşte şi învaţă acesta.
Obiectiv specific 3: Motivarea elevilor prin diverse activităţi formale şi nonformale la discipline
pentru învăţarea sistematică, conştientă în scopul adaptării la cerinţele tot mai dinamice ale
societăţii.
Obiectiv specific 4: Dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice în organizarea
învăţământului online.
Obiectiv general: (,,Arte şi tehnologii”) Asigurarea oportunităţii elevilor de a transfera
achiziţiile dobândite în cadrul lecţiilor în contexte educaţionale/sociale/culturale.
Obiectiv specific 1:Implementarea curriculumului naţional la disciplinele din aria curriculară
,,Arte şi tehnologii”, orientat spre creşterea calităţii procesului educaţional şi spre conştientizarea
valorilor culturale şi valorificarea potenţialului creativ al fiecărui elev.
Obiectiv specific 2:Organizarea/crearea situaţiilor de învăţare la distanţă, care necesită corelarea
acestora cu fiecare unitate de învăţare în parte, bazat pe utilizarea noilor forme/tehnici.
Obiectiv specific 3:Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor muzicale, plastice, tehnologice în
cadrul activităţilor de predare-învăţare-evaluare, utilizând diverse procedee şi metode de lucru
specifice disciplinei şi motivând elevii spre o învăţare eficientă şi calitativă.
Obiectivele elaborate/acţiunile de realizare au fost incluse în planurile de activitate a
SMCFPC, a responsabililor la discipline, a comisiilor metodice din instituţii, care pe parcurs au
fost realizate.
În anul de studii 2020-2021, reieșind din politicile naționale, proiritățile strategice ale
Direcției Educație, genericul Conferinței pedagogice „Educația: Tradiții, Actualitate,
Perspective”, în scopul realizării obiectivelor specifice, privind formarea profesională a
cadrelor didactice și manageriale, dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice
în organizarea învățământului online, implementării calitative a curricula disciplinare de către
34

-

-

-

-

-

specialiștii SMCFPC, conducătorii reuniunilor metodice, au fost organizate și desfășurate diferite
activități metodice, acordată asistență metodică.
În context, în conformitate cu planul de activitate a Direcției Educație la 20-21 august 2020
s-au desfășurat reuniunile metodice raionale la disciplinele de studiu (format online). În
activitatea celor 17 reuniuni metodice au participat 499 de cadre didactice din cele 32 de instituții
de învățământ general din raion.
În cadrul reuniunilor metodice au fost discutate aspectele:
Analiza rezultatelor activității comisiilor metodice raionale în anul de studii 2019-2020 prin
prisma realizării obiectivelor trasate. Realizări și blocaje în implementarea curricula disciplinare
acțiuni de depășire a acestora.
Recomandări metodice privitor la organizarea procesului educațional/la disciplinele de studiu în
anul școlar 2020-2021 în conformitate cu Reperele metodologice aprobate de MECC, pentru
anuil curent de studii. Implementarea curricula disciplinare pentru învățământul gimnazial și
liceal.
Modalități de inserție a activităților a activităților de consolidare, aprofundare a conținuturilor
curriculare (martie – mai 2020). Modalități de organizare a procesului educațional la distanță.
Formarea/dezvoltarea profesională și atestarea cadrelor didactice în conformitate cu
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice (aprobat prin ordinul MECC nr.62 din
23.01.2018).
Direcții prioritare de activitate pentru anul de studii 2020-2021.
Aplicarea documentelor de politici educaționale.
Întru realizarea unor obiective prioritare de activitate, la 05 ianuarie 2021 s-au desfășurat
reuniuni metodice la toate disciplinele de studiu, 15 reuniuni, 434 cadre didactice și 1 reuniune a
34 manageri IET.
În cadrul reuniunilor metodice s-a analizat activitatea comisiilor metodice raionale în
semestrul I al anului de studii 2020-2021 din perspectiva realizării obiectivelor proiectate, în
conformitate cu temele de cercetare. S-au identificat realizările și blocajele în implementarea
curricula disciplinare, acțiunile de depășire a acestora, bune practici de implementare a curricula.
Au fost prezentate unele modele de studiu de caz pentru conferirea/confirmarea gradului didactic
II. Cadrele didactice au fost informate despre Regulamentul privind concursurile și olimpiadele
școlare (aprobat prin ordinul MECC nr.1222 din 06.11.2020), diseminată informația cu privire la
organizarea olimpiadelor raionale în baza testelor unice (ord.MECC nr.1374 din 09.12.2020).
S-a discutat despre activitatea cu elevii dotați, organizarea și desfășurarea olimpiadelor
școlare la nivel instituțional/raional/republican.
Participanții la întrunirile metodice au menționat actualitatea și utilitatea subiectelor
analizate, prezentarea bunelor practici ale colegilor. Activitățile defășurate au servit drept suport
metodic în implementarea eficientă a curriculumului la disciplinele școlare.
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice/de conducere din învățământ reprezintă
dimensiunea cheie în realizarea politicilor educaționale ale statului și în special în implementarea
și realizarea calitativă a curricula disciplinare. Întru realizarea obiectivelor prioritare:
Prioritizarea curriculară în condițiile crizei epidemiologice COVID-19; Dezvoltarea/formarea
competențelor digitale ale cadrelor didactice în organizarea învățământului online; Activizarea
transferului de tehnologii noi, moderne în procesul de predare-învățare-evaluare; Realizarea
procesului educațional de calitate în corespundere cu politicile actuale de învățământ, etc.,
înscopul instruirii managerilor școlari, instruirii interne a colaboratorilor Direcției Educație au
fost organizate și desfășurate seminare teoretico-practice/instructiv-metodice:
2 seminare pentru directorii de școli:
,,Criteriile de evaluare internă a instituției de învățământ și a cadrelor didactice/de conducere și
elaborarea rapoartelor respective de autoevaluare” (noiembrie 2020, moderatori Ala Ungurean,
Vladimir Soltanici,Tatiana Stahi);
,,Rolul proiectelor și parteneriatelor educaționale școlar în socializarea și valorizarea elevilor”
(martie 2021, moderator, Ala Ungurean).
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2 seminare pentru directorii adjuncți pentru instruire:
,,Monitorizarea implementării Reperelor metodologice privind asigurarea continuității la nivelul
clasei a IV-a și a V-a din perspectiva implementării evaluării criteriale prin descriptori”
(noiembrie 2020, gimn.Mașcăuți, moderator, Nina Iațco);
,,Elaborarea și implementarea proiectelor educaționale în instituțiile de învățământ general
(aprilie 2021, LT Măgdăcești, moderator, Nina Iațco).
- 2 seminare pentru directorii adjuncți pentru educație:
,,Rolul școlii în educația nonviolenței în rândul elevilor (noiembrie 2020, gimn.Mașcăuți,
moderator, Ala Boșcănean);
,, Implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor școlii și a celor comunitare (aprilie 2021,
gimn.Hîrtopul Mic, moderator, Ala Boșcănean).
Pentru managerii începători – tineri conducători au fost organizate și defășurate 6
seminare instructiv-metodice cu subiectele
,,Managemenul planificării și finanțării în învățământ” octombrie 2020, moderator, Vladimir
Soltanici;
,,Managementul evaluării interne/externe” noimebrie 2020, moderator Tatiana Stahi;
,,Managementul TIC în învățământ” decembrie 2020, moderator Constantin Jimbei;
,,Managementul implementării curricula disciplinare” februarie 2021, moderator Nina Iațco;
,,Managementul proiectelor” martie 2021, moderator, Galina Sașcov;
,,Parteneriate educaționale” aprilie 2021, moderator Ala Boșcănean.
Reieșind din necesitățile de formare ale cadrelor didactice, întru realizarea obiectivelor
elaborate,de către specialiștii Direcției Educație, responsabilii la disciplinele de studiu,
conducătorii reuniunilor metodice au fost organizate și desfășurate 35 de seminare teoreticopractice la specialitate, traininguri, mese rotunde, ateliere, discuții (majoritatea în format online).
În cadrul seminarelor au fost prezentate bune practici la subiectele respective, diseminată
experiența unor cadre didactice, formarea competențelor digitale, aplicarea diferitor platforme
educaționale, implementarea calitativă a curricula disciplinare, aplicarea corectă a documentelor
de politici educaționale, elaborate de MECC, inclusiv Reperelor metodologice privind
organizarea procesului educațional la disciplinele de studiu în anul școlar 2020-2021, utilizarea
eficientă a TIC în procesul educațional, etc.
Particpanții au apreciat activitățile raionale din cadrul seminarelor, trainingurilor, atelierelor,
meselor rotunde desfășurate, ca fiind relevante, aspectele teoretice/practice, experiența colegilor
fiind preluată, implementată în activitatea în activitățile ulterioare cu elevii.
Toate activitățile organizate au avut impact pozitiv și au contribuit în mare măsură la
formarea/dezvoltarea competențelor de implementare eficientă a politicilor curriculare la
disciplinele de studiu, motivarea cadrelor didactice spre avansarea în carieră, prin acumularea de
credite profesionale. Participanții au beneficiat de suportul metodic (electronic), care la
necesitate a fost utilizat pe parcurs în activitatea didactică.
În scopul formării/autoformării continue a cadrelor didactice, pe parcursul anului au activat 5
grupuri de creație, întrunite în 10 ședințe. S-a lucrat la studierea, elaborarea materialelor la
diferite subiecte: Elaborarea proiectelor de lungă/scurtă durată la Arte și tehnologii, curricula
2019; Elaborarea itemilor pentru evaluările sumative (matematică cl.III-a, geografie), testelor
pentru olimpiadele școlare; Instrumente de evaluare a rezultatelor școlare la matematică în clasa
a VI-a, a IX-a, Metode, forme de lucru cu elevii dotați etc. Materialele elaborate de grupurile de
creație au fost utilizate la evaluările sumative, olimpiadele școlare (etapa locală), prezentate la
ședințele comisiilor metodice, propuse spre utilizare (tinerilor specialiști) la necesitate/solicitare
cadrelor didactice.
Aspectele din cadrul reuniunilor metodice, seminarelor teoretico-practice, instructivmetodice, ședințelor grupurilor de creație au fost mediatizate prin postări pe pagina facebook a
Direcției Educație Criuleni.
Formarea/dezvoltarea profesională a cadrelor didactice/de conducere a constituit un obiectiv
prioritar de activitate, atât a Direcției Educație, cât și a instituțiiloor de învățământ din raion.
-
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În conformitate cu prevederile Codului Educației a fost monitorizată participarea cadrelor
didactice/de conducere în Centrele republicane abilitate (acreditate) de formare profesională
continuă. Pe parcursul anului de studii 2020-2021 au participat la stagii de formare profesională
continuă 145 cadre didactice și 11 cadre de conducere din instituțiile de învățământ general; 27
cadre didactice și 3 cadre de conducere din IET (total: 172 cadre didactice și 14 cadre de
conducere). Conform ordinului MECC nr.1114 din 09.10.2020, în perioada 12.10-30.11.2020,
179 cadre didactice au participat la Programul de instruire a personalului din IET în contextul
pandemiei COVID-19.
Pe parcursul anului de studii a fost monitorizată participarea la activitățile de formare a
cadrelor didactice și directorilor adjuncți, la disciplina Educație pentru societate (cl.a VII-a, a
XII-a: august 2020 – 25 cadre didactice din toate instituțiile; octombrie 2020 – 24 cadre
didactice; decembrie 2020 – 29 de directori adjuncți din raion; ianuarie 2021 – 23 de cadre
didactice; martie 2021 – 23 de cadre didactice).
În perioada 01-04.12.2020, 2 învățători (ȘP Criuleni, LT Măgdăcești au participat la stagiile
de formare a formatorilor raionali din învățământul primar la modulul ,,Educație digitală” în
clasa III-a. Conform ord.DE nr.348 din 21.12.2020, în perioada 28-30.12.2020, 39 de învățători
au participat la stagiile de formare pentru cadrele didactice care vor preda modulul ,,Educație
digitală” în clasa III-a. Mai multe cadre didactice, din majoritatea instituțiilor au participat la
diferite webinare, seminare republicane de formare online.
Pe parcurs s-a acordat asistență metodică la proiectarea traseului individual de formare
profesională continuă a cadrelor didactice (elaborarea PID) conform Hărții creditare în procesul
atestării cadrelor didactice. Parțial a fost monitorizat și evaluat impactul activităților de formare
asupra eficienței realizării curriculumului, atingerii standardelor de eficiență a învățării.
În colaborare cu multipli parteneri de interes, s-au desfășurat și alte activități de formare
pentru diverse grupurile- țintă:
- angajații DE au participat la cursurile de dezvolatre profesională organizate de
Academia de Administrație Publică cu subiectele ,,Egaliate de gen pentru funcționarii
publici” și ,,Planificarea strategică integrate”;
- dezbateri organizate de Institutul de Politici Publice pentru administrațiile instituțiilor
școlare cu subiectul ,,Evaluarea calității educației în școala care activăm. Calitatea
educației în condiții de criză pandemică”;
- în parteneriat cu Asociația obștească CCF Moldova și cu susținerea financiară a
UNICEF, au fost formate toate cadrele manageriale, asistenții medicali și 65% din
cadrele didactice din școli și grădinițe, în cadrul proiectului ,,Consolidarea cunoștințelor
și abilităților personalului managerial și didactic din școli și instituții rezidențiale pentru
prevenirea COVID- 19.
- directorii adjunct pentru educație, asistenții medicali și psihologii școlari- implicați în
cursul de instruire online cu tematica ,,Măsurile de reducere a riscurilor de răspândire a
cazurilor de infecție cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19) și efectelor acesteia asupra
comportamentului și sănătății copiilor", organizat de MSFPS cu suportul Organizației
Mondiale a Sănătății, UNICEF Moldova, Proiectului,,Generație Sănătoasă", implementat
cu sprijinul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare;
- asistenții medicali din istituțiile școlare- formați în cadrul Proiectului ,,Consolidarea
capacităților de gestionare a urgențelor medicale și educarea responsabilității față de
sănătatea proprie și a celor din jur în cadrul sistemului educațional școlar”, implementat
de Asociația Obștească ,,Doctor Plus” și finanțat de către Uniunea Europeană și care
are drept obiectiv de bază: îmbunătățirea serviciului medical prin dezvoltarea
competentelor medicale;
- instruire igienică pentru angajații instituțiilor de educație timpurie organizată de CSP
Criuleni;
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atelier de lucru pentru managerii școlari organizat de MSFPS cu subiectul ,,Măsurile
suplimentare necesare pentru realizare de către instituliile de primar, gintnazial, liceal in
condițiile pandemiei cu COVID-I9”;
- seminar de instruire a directorilor și asistentelor medicale din instituțiile de învățământ
primar și secundar cu tematica ,,Organizarea și monitorizarea alimentației elevilor”,
organizat de CSP Chișinău;
- în trei ședințe de formare organizate de către ANACEC au fost implicate echipele
manageriale din instituțiile educaționale cu referință la implementarea Metodologiilor de
evaluare a instituţiilor de învăţămănt general şi a cadrelor de conducere,
- managerii ȘA, ȘS, CCAE au participat la dezbaterile publice a Cadrului de referință și
curriculumul pentru educație și învățământul extrașcolar organizate de CRCT ARTICO;
- managerii IET, seminat metodologic ,,Securitatea rutieră. Implementarea Ghidului
metodologic pentru IET”, organizat Institutul de Științe ale Educației;
- seminar pentru directorii educative ,,Instrumente creative pentru promovarea
învățământului dual în Republica Moldova” organizat de CRCT ARTICO.
În rezultatul vizitelor de monitorizare, evaluărilor de specialitate realizate, evaluarea
activității solicitanților de grade didactice și manageriale în procesul de atestare, sugestiilor
participanților la activitățile raionale desfășurate se poate concluziona că, suportul metodologic
oferit cadrelor didactice/de conducere de către specialiștii Direcției Educație a fost relevant și a
contribuit la sporirea motivației și interesului pentru propria formare, inclusiv la distanță (în
Centrele republicane abilitate), gestionarea propriului traseu de dezvoltare profesională,
utilizarea diverselor platforme educaționale în învățământul online, implementarea curricula
disciplinare și aplicarea corectă a documentelor de politici educaționale în învățământul online,
implementarea curricula disciplinare și aplicarea corectă a documentelor de politici educaționale.
-

Activitatea în cadrul școlii ,,Tânărului specialist”
În anul curent de studii în cadrul școlii ,,Tânărului specialist” au activat 6 tineri specialiști
(4 – în primul an de activitate, 1 – în al doilea an de activitate, 1 – în al treilea an de activitate).
La nivel de Direcție Educație a fost elaborat și realizat planul de activitate: seminare instructivmetodice, mese rotunde, consultații metodice individuale.
Întru formarea/dezvoltarea profesională continuă a tinerilor specialiști în problemele
implementării/aplicării documentelor de politici educaționale, atât la nivel de Direcție Educație,
cât și în baza unor instituții de învățământ din raion, au fost organizate și desfășurate de către
specialiștii DE 8 seminare instructiv-metodice, mese rotunde, ateliere de discuții, etc. În cadrul
activităților desfășurate tinerii specialiști au fost familiarizați cu documentele de politici
educaționale, au participat la ateliere de lucru la diferite subiecte:
,,Proiectarea didactică personalizată – conceptul-cheie al proiectării curriculare la disciplină”;
,,Proiectarea corectă a demersului didactic – condiție obligatorie în activitatea profesorului de
limba română;
,,Portofoliul profesional: conținut și calitate”;
,,Individualizarea procesului educațional prin adaptări/modificări curriculare”;
,,Normarea eficientă a temelor pentru acasă în vederea asigurării calității procesului de predareînvățare-evaluare”, etc;
Cadrele debutante/tinere în funcție au avut posibilitatea să discute asupra proiectărilor de
perspectivă elaborate de ei după modelul recomandat de MECC, să compare și să aducă
îmbunătățiri la acest instrument indispensabil procesului educațional, cerințe față de portofoliul
profesional, în conformitate cu Nomenclatorul de documentație școlară. Specialiștii DE au oferit
consultanță metodică online/telefonic.
Pe parcursul anului de studii tinerii specialiști au fost antrenați în activitatea comisiilor
metodice raionale/instituționale. Administrațiile instituțiilor au asigurat mentoratul de inserție la
locul de muncă, asigurând integrarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice debutante.
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Activitățile desfășurate la nivel de Direcție Educație, instituții de învățământ, au avut impact
pozitiv și au contribuit la integrarea tinerilor specialiști în colectivele didactice, formarea
abilităților de proiectare didactică în conformitate cu recomandările Reperelor metodologice la
disciplinele de studiu, realizarea procesului educațional centrat pe elev.
Specialiștii DE, administrațiile instituțiilor, reieșind din necesitățile de formare
profesională, pe parcursul anului de studii 2021-2022, urmează să proiecteze și să desfășoare
activități relevante, atractive, motivând și sprijinind tinerii specialiști spre valorificarea
competențelor formative, în procesul educațional, implementarea și realizarea curriculumului
disciplinar.
Activitatea de studiere, generalizare și propagare a experienței pedagogice avansate
Pe parcursul anului curent de studii s-a urmărit realizarea unor obiective în cadrul școlii
experienței pedagogice avansate, atât la nivel raional, cât și instituțional:
crearea condițiilor de dezvoltare și promovare a măiestriei pedagogice a cadrelor didactice;
implementarea strategiilor avansate și a tehnologiilor informaționale în domeniul educațional;
aprecierea și diseminarea elementelor de orginalitate, inovație a cadrelor didactice cu experiență,
etc.
Responsabilii la disciplinele de studiu/domenii din cadrul Direcției Educație, șefii comisiilor
metodice
au studiat pe parcursul anului experiența a 4 cadre:
,,Rolul jocului didactic în dezvoltarea competențelor comunicative la orele de limba franceză” –
Racu Ludmila, profesoară de limba franceză, grad didactic I, LT Mălăiești.
,, Documentația școlară, organizarea și desfășurarea competițiilor sportive la nivel local”Nistrean
Elena, profesoară de ed.fizică, grad didactic II, LT Mălăiești.
,,Formarea calităților morale în cadrul orelor extrașcolare” – Stavila Lidia, profesoară de
ed.muzicală, grad didactic superior, gimn.Hîrtopul Mic.
,,Rolul folclorului în promovarea valorilor naționale” – Istrati Valentina, bibliotecară, categoria
de
calificare I, gimn.Slobozia-Dușca.
A fost generalizată experiența: ,,Implementarea tehnologiilor informaționale la orele de
geografie, Minzatov Liuba, profesoară de geografie, grad didactic II, gimn.Slobozia-Dușca.
A fost propagată experiența a 2 cadre didactice:
,,Aspecte didactice de sporire a motivației și a preferințelor pentru lectură la elevii claselor
primare” – Coțofană Galina, învățătoare, grad didactic I, gimn.Slobozia-Dușca;
,,Dezvoltarea gândirii critice în procesul rezolvării problemelor de matematică” – Boaghe Elena,
profesoară de matematică, gr.did.I, LT Măgdăcești.
Cadrele didactice experiența cărora a fost studiată, generalizată, propagată au prezentat unele
aspecte ale experienței în cadrul reuniunilor metodice, seminarelor, postări pe pagina facebook a
DE.
În majoritatea instituțiilor de învățământ din raion activează ȘEPA, schimbul de experiență fiind
realizat în cadrul ședințelor tematice ale Consiliului profesoral, ședințelor comisiilor metodice,
seminarelor, concursului ,,Pedagogului anului”, etc. Aspecte din experiența cadrelor didactice –
postate pe paginile de facebook ale instituțiile de învățământ, elaborate portofolii/materiale
audio-vizuale – în cabinetele metodice, utilizate la necesitate.
Activitățile desfășurate în cadrul școlii EPA au contribuit la asigurarea dezvoltării
profesionale, promovarea imaginii instituției la nivel raional, avansarea în carieră didactică în
procesul de atestare, sporirea măiestriei pedagogice a cadrelor didactice.
Urmează ca specialiștii DE, directorii adjuncți, șefii comisiilor metodice, în anul de studii
2021-2022, să motiveze/antreneze mai multe cadre didactice în activitatea școlii experienței
pedagogice avansate.
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Concursul ,,Pedagogul anului”

-

-
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În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului raional
„Pedagogul anului”, aprobat prin Dispoziția Președintelui raionului nr. 138-AB din 28.10.2008,
întru realizarea prevederilor ordinului Direcției Educație nr. 229 din 01.10.2020, în instituțiile de
învățământ din raion a demarat concursul „Pedagogul anului” (ediția a XV-a).
S-a urmărit realizarea obiectivelor:
Motivarea cadrelor didactice pentru autoformare și formare continuă;
Stimularea activității creative a pedagogilor;
Promovarea experienței pedagogice avansate;
Selectarea și promovarea cadrelor didactice pentru participare la etapa raională, republicană, etc.
Întru realizarea prevederilor ordinului DE nr. 229 din 01.10.2020, în majoritatea instituțiilor
de învățământ din raion (în perioada octombrie-noiembrie 2020) a fost organizată și desfășurată
etapa locală a concursului (30 IET și 30 de instituții de învățământ general).
La etapa locală au participat 180 de cadre didactice, comparativ cu 171 de cadre didactice în
anul precedent, inclusiv:
78 de cadre didactice din 30 de instituții de educație timpurie;
35 de învățători din 19 instituții;
67 de profesori din 26 instituții.
Prin ordinul DE nr.229 din 01.10.2020 a fost constituit Comitetul de organizare a etapei
raionale a concursului, care a demarat în perioada decembrie 2020- ianuarie 2021.
Pentru participare la etapa raională a concursului au prezentat ofertele 9 cadre didactice,
inclusiv: educatori – 2 (IET Slobozia-Dușca), IET Onițcani); învățători – 2 (Gimn. Drăsliceni,
Gimn. Onițcani); profesori – 5 (LT Boșcana, LT Dubăsarii Vechi, LT Măgdăcești, Gimn.
Slobozia-Dușca, ȘP Criuleni).
În baza ordinului DE nr. 357 din 30.12.2020 „Cu privire la organizarea și desfășurarea
probelor concursului „Pedagogul anului”, probele concursului au fost desfășurate:
05.01.2021 – proba „Inteligența profesională (DE);
12-13.01.2021 – evaluarea materialelor participanților la concurs (DE);
19-21.01.2021 -ora/activitatea publică s-a desfășurat în instituția în care activează participantul.
În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, în baza
rezultatelor etapei raionale a concursului (ord.DE din februarie 2021 ,,Cu privire la totalurile
concursului Pedagogul anului, ediția 2021”) au fost desemnați învingătorii concursului, stabilite
nominalizări și premii respective:
Titlul onorific ,,Profesorul anului” i s-a conferit profesoarei de informatică, LT ,,M.Stratulat”,
Boșcana, dnei Frunza Elena.
Titlul onorific ,,Învățătorul anului” i s-a conferit dnei, Boaghe Vera, învățătoare, gimnaziul
Drăsliceni.
Cadrele didactice nominalizate vor beneficia de trofelul ,,Zeița victoriei” și premii bănești.
Întru stimularea performanțelor deosebite, comitetul de organizare și desfășurare a
Concursului raional ,,Pedagogul anului”, a stabilit 7 nominalizări și premii bănești.
Nicolai Irina, profesoară de educație muzicală, școala primară Criuleni – diploma ,,Creativitate
profesională de excepție”.
Nicolaev Carolina, profesoară de limba engleză, gimn.Slobozia-Dușca – diploma ,,Măiestrie
profesională de excepție”.
Nistrean Elena, profesoară de educație fizică LT Mălăiești – diploma ,,Inteligență profesională”.
Popa Margarita, profesoară de limba engleză, LT ,,N.Donici” Dubăsarii Vechi – diploma
,,Competență profesională de excepție”.
Bordian Tamara, învățătoare, gimn.Onițcani – diploma ,,Ingeniozitate profesională de excepție”.
Ogor Olga, educatoare, IET ,,Izvoraș”Slobozia-Dușca – diploma ,,Debut profesional de
excepție”.
Iacov Irina, educatoare, IET ,,Andrieș” Onițcani – diploma ,,Spirit competitiv”.
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Învingătorii etapei raionale a concursului, Frunza Elena și Boaghe Vera au participat la etapa
republicană a concursului.
Participanții la concurs au manifestat curaj, responsabilitate, inteligență, creativitate,
măiestrie profesională, spirit competitiv etc., menționând importanța concursului pentru
autoformare, promovarea experienței personale, avansarea în carieră în procesul de atestare prin
acumularea de credite profesionale etc.
Analiza informațiilor prezentate din instituții au scos în evidență anumite rezerve:
Nu în toate instituțiile a fost desfășurat concursul (IET Mărdăreuca, IET Hrușova,
gimn.Dolinnoe, gimn.Zăicana);
În mai multe instituții numărul participanților este mic;
Nu toți învingătorii etapei locale doresc/sunt promovați pentru partcipare la etapa raională.
Urmează ca administrațiile instituțiilor să acorde o mai mare atenție organizării etapei locale a
concursului, motivării, stimulării, promovării învingătorilor spre participare la etapa raională a
concursului ,,Pedagogul anului ”.
Responsabilii la disciplinele de studiu/domenii de activitate din cadrul DE urmează să
analizeze rezultatele participării cadrelor didactice la concurs și să disemineze/mediatizeze
experiența avansată a acestora, motivând cadrele didactice pentru participare activă la ediția
2022 a concursului ,,Pedagogul anului”.
Atestarea cadrelor didactice și de conducere
În conformitate cu planul de activitate a Direcţiei Educaţie pentru anul de studii 20202021, ordinul DE nr.261 din 20.10.2020 ,,Cu privire la aplicarea Regulamentului de atestare a
cadrelor didactice din învăţământul general, profesional tehnic şi din cadrul structurilor de
asistenţă psihopedagogică” (aprobat prin ordinul MECC nr.1091 din 07.10.2020), întru
realizarea prevederilor Regulamentului de atestare a cadrelor didactice (pct.51(a)), comisia
raională de atestare a monitorizat procesul de atestare în instituţiile de învăţământ din raion.
S-a urmărit realizarea obiectivelor:
Informarea/formarea cadrelor didactice/manageriale privind implementarea noului Regulament
de atestare a cadrelor didactice;
Respectarea prevederilor Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţământul
general, profesional tehnic şi din cadrul structurilor de asistenţă psihopedagogică (aprobat prin
ord. MECC nr.1091 din 07.10.2020), în procesul de atestare a cadrelor didactice din instituţiile
de învăţământ din raion.
În context, de către specialiştii DE au fost organizate şi desfăşurate pe parcursul anului
diferite activităţi de informare/formare privind punerea în aplicare a Regulamentului de atestare
a cadrelor didactice: şedinţa managerilor IET (04.11.2020, 30.11.2020), şedinţa managerilor
şcolari (24.11.2020), directorilor adjuncţi pentru instruire (10.11.2020), reuniuni metodice la
disciplinele de studiu (ianuarie 2021), şedinţa managerilor începătoriIET (26.02.2021) etc.
În cadrul atelierului de formare a directorilor adjuncţi pentru instruire (05.02.2021) au
fost prezentate aspecte ale aplicării Regulamentului în procesul atestării cadrelor didactice, s-a
lucrat cu documentaţia aferentă procesului de atestare, iar la activitatea practică au fost
prezentate probe Studiu de caz, pentru conferirea/confirmarea gradului didactic doi, conform
cerinţelor Regulamentului de atestare (Ţurcan Elena - LT Măgdăceşti, Barcari Viorica Gimn.Corjova, Morari Mariana - Gimn. Cimişeni etc).
Pe parcurs la solicitare/necesitate a fost oferită asistenţă metodică, atât responsabililor de
procesul de atestare din instituţii, cât şi cadrelor didactice solicitante de grade didactice.
În rezultatul vizitelor de monitorizare în instituţii, examinării materialelor aferente
procesului de atestare a solicitanţilor de grade didactice, rapoartelor privind organizarea şi
desfăşurarea procesului de atestare în instituţii în anul de studii 2020-2021, prezentate la Direcţia
Educaţie, s-a constatat că în toate instituţiile a fost analizat/studiat/mediatizat noul Regulament
de atestare a cadrelor didactice, fiind organizate şedinţe ale cadrelor didactice, şedinţe ale CP,
comisiilor metodice (se indică nr., data procesului verbal al şedinţei).
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În mai multe instituţii au fost organizate seminare metodologice cu subiectul ,,Repere
metodologice de implementare a Regulamentului de atestare a cadrelor didactice fiind scoase în
evidenţă elementele de noutate (SP Criuleni, LT Criuleni, LT Cruglic, Gimn. Maşcăuţi, Gimn.
Hîrtopul Mare, Gim. Corjova, Gimn. Cimişeni, Gimn. Izbişte, Gimn. Hruşova, Gimn. Drăsliceni,
Gimn. Slobozia-Duşca etc.), ateliere de formare privind elaborarea şi prezentarea conform
algoritmului, a probei Studiu de caz (gimn. Slobozia-Duşca, Işnovăţ, Rîşcova, Izbişte, Corjova,
ŞP Criuleni,Şc.sportivă Măgdăceşti etc.), ore metodice IET.
În conformitate cu pct. 15 şi 21 al Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din
învăţământul general, profesional tehnic şi din cadrul serviciilor de asistenţă psihopedagogică
(aprobat prin ord. MECC nr. 62 din 23.01.2018), pâna la 15 septembrie 2020 au fost depuse
cererea şi fişa de atestare a cadrului didactic (conform anexei nr.1, anexei nr.5), care reprezintă
traseul individual de dezvoltare a cadrului didactic pe parcursul a 5 ani de activitate, pentru
conferirea/confirmarea gradelor didactice, fiind examinate la şedinţa Consiliului pedagogic al
instituţiei de învăţământ (pct.22, 23).
Materialele aferente procesului de atestare (din instituţii), inclusiv listele de atestare au
fost aprobate de preşedinţii comisiilor de atestare din cadrul instituţiilor şi prezentate la DE.
În conformitate cu pct. 25 şi 26 a Regulamentului de atestare au fost elaborate listele de
atestare pentru anul curent de studii, aprobate de preşedintele comisiei raionale de atestare, şeful
Direcţiei Educaţie şi înaintate la MECC până la 10.10.2020.
A fost emis ordinul DE nr. 238 din 05.10.2020 ,,Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
procesului de atestare a cadrelor didactice din învăţământul general şi din cadrul serviciului de
asistenţă psihopedagogică, ordinul DE nr. 304 din 06.11.2020 ,,Cu privire la modificarea şi
completarea ord.nr. 238 din 05.10.2020”, ordinul nr. 236 din 05.10.2020 ,, Cu privire la
organizarea şi desfăşurarea procesului de atestare a cadrelor de conducere din învăţământul
general.
În anul de studii 2020-2021 au fost admise în procesul de atestare 130 de cadre didactice
şi 7 cadre de conducere, inclusiv:
conferirea gradului didactic doi - 32 cadre didactice;
confirmarea gradului didactic doi - 67 cadre didactice;
conferirea gradului didactic unu - 14 cadre didactice;
confirmarea gradului didactic unu - 15 cadre didactice;
conferirea gradului didactic superior - 1 cadru didactic;
confirmarea gradului didactic superior - 1 cadru didactic;
conferirea gradului managerial doi - 6 cadre de conducere;
confirmarea gradului managerial doi - 1 cadru de conducere.
În baza pct.21 al Regulamentului de atestare a cadrelor didactice şi art.131(3) a Codului
Educaţie personalul didactic care confirma un stagiu de activitate didactică de 30 de ani în
învăţîmânt sau care a atins vârsta de pensionare îşi păstrează gradul didactic deţinut: confirmarea
gradului didactic II - 38 cadre didactice, confirmarea gradului didactic I - 11 cadre didactice,
confirmarea gradului didactic superior - 1 cadru didactic.
În majoritatea instituţiilor s-au respectat pct. 41, 46 (a), 48 privitor la constituirea şi
atribuţiile comisiei de evaluare internă şi atestare în învăţământul general.
În 15 instituţii au fost cooptaţi specialişti la discipline din 19 instituţii pentru evaluarea
activităţii didactice a 21 cadre didactice (temeiul pct. 47 al Regulamentului de atestare, demersul
administraţiei, ord. DE nr.247 din 26.10.2020 şi nr. 312 din 13.11.2020 ,,Cu privire la cooptarea
specialiştilor din cadrul unor instituţii de învăţământ”).
În perioada octombrie-februarie a anului curent de studii s-a desfăşurat etapa
instituţională de atestare (pct.31 al Regulamentului de atestare).
De către comisiile de evaluare internă şi atestare din instituţii a fost evaluată activitatea
didactică a cadrelor didactice, examinate materialele aferente procesului de atestare, inclusiv
fişele integrate de evaluare a activităţilor curriculare şi extracurriculare, verificate fişele de
atestare a cadrelor didactice în vederea recunoaşterii creditelor profesionale acumulate,
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recomandând CP conferirea/confirmarea gradelor didactice doi, unu, superior. Concluziile
comisiei de evaluare internă şi atestare au fost înscrise în fişa de atestare a cadrului didactic.
Conform ordinului DE nr. 43 din 16.02.2021 ,,Cu privire la participarea (online) a
reprezentanţilor DE la şedinţele CP din instituţiile de învăţământ” în perioada 23-25 februarie
2021, în 23 de instituţii de învăţământ au susţinut proba Studiu de caz pentru confirmarea
gradului didactic doi, 29 de cadre didactice.
Probele Studiu de caz pentru confirmarea gradului didactic doi au fost elaborate preventiv
de către comisiile de evaluare internă şi atestare (în majoritatea instituţiilor se deţin proceseleverbale ale şedinţelor).
În conformitate cu prevederile Regulamentului de atestare, extrasul din procesul verbal al
şedinţei CP, materialele aferente procesului de atestare a solicitanţilor de conferire a gradelor
didactice unu şi superior, prezentate din instituţii, au fost examinate în cadrul şedinţei comisiei
raionale de atestare (proces-verbal nr.03 din 25.02.2021).
S-a decis: a recomanda comisiilor republicane de atestare pe disciplinele şcolareconferirea gradului didactic unu - 14 cadre didactice, conferirea gr. didactic superior - 1 cadru
didactic, cu susţinerea probelor prevăzute de Regulament. Materialele respective au fost
prezentate la MECC, conform orarului stabilit (23.03.2021).
La 16 şi 19.04.2021, responsabilii de procesul de atestare din instituţii au prezentat
materialele aferente procesuului de atestare pentru conferirea/confirmarea gradului didactic doi,
confirmarea gradului didactic unu şi superior, extrasele din procesele verbale ale şedinţelor CP.
Conform planului de activitate a DE, pe parcursul lunii aprilie (pct.51(c,e) a
Regulamentului de atestare) comisiile raionale de atestare pe discipline şcolare/domenii au
elaborat proba Studiu de caz, Sarcini pentru proba Interviul de evaluare a competenţelor
profesionale pentru cadrele didactice care solicită conferirea gradului didactic doi şi respectivconfirmarea gradului didactic unu.
În conformitate cu prevederile Regulamentelor de atestare, în baza ordinului DE nr.129
din 27.04.2021 ,,Cu privire la desfăşurarea etapei raionale de atestare a cadrelor didactice şi de
conducere în perioada 05-06 mai 2021 în cadrul şedinţelor comisiilor raionale de atestare pe
discipline/domenii: 32 cadre didactice au susţinut proba Studiu de caz pentru conferirea gradului
didactic II; 4 cadre didactice - proba Interviul de evaluare a competenţelor profesionale şi
susţinerea probei practice-prezentarea produsului/proiectului din practica educaţională pentru
confirmarea gradului didactic I; 6 cadre de conducere au susţinut Programul managerial pentru
conferirea gradului managerial II, 1 cadru de conducere - Raportul de autoevaluare pentru
confirmarea gradului managerial II.
Comisiile raionale de atestare pe disciplinele şcolare/domenii au evaluat susţinerea
probelor respective şi au recomandat conferirea gr. did II - 32 cadre didactice, confirmarea gr.
did. I - 4 cadre didactice, conferirea gr. managerial II - 6 cadre de conducere, confirmarea gr.
managerial II - 1 cadru de conducere.
La 27.05.2021 s-a desfășurat şedinţa comisiei raionale de atestare cu examinarea
materialelor aferente procesului de atestare, prezentate de către responsabilii de atestare din
instituţii, extrasele din procesele-verbale ale şedinţelor CP, extrasele din procesele-verbale ale
şedinţelor comisiilor de atestare pe discipline şcolare/domenii s-a deces:
conferirea gradului didactic doi - 32 cadre didactice;
confirmarea gradului didactic doi - 67 cadre didactice (inclusiv – 38 cadre didactice, art. 131
CE);
confirmarea gradului didactic unu - 15 cadre didactice (inclusiv – 11 cadre didactice, art. 131
CE);
confirmarea gradului didactic superior - 1 cadru didactic art. 131 CE;
conferirea gradului managerial doi - 6 cadre de conducere;
confirmarea gradului managerial doi - 1 cadru de conducere.
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Pentru conferirea gradelor didactice unu şi superior, şedinţele comisiilor republicane de atestare
pe discipline se vor desfăşura pe parcursul lunii iunie 2021 (conferirea gr.did.I – 14 cadre,
conferirea gr. did. superior – 1 cadru didactic).
În unele rapoarte privind organizarea și desfățurarea procesului de atestare a cadrelor
didactice din instituții, se menționează responsabilitatea și pregătirea profesională a cadrelor
didactice solicitante de grade didactice, creșterea interesului pentru formare, participare activă la
stagii, ateliere, conferințe, mese rotunde, webinare etc.
Cadrele didactice au demonstrat abilități adecvate în implementarea curricula disciplinare
aplicând în demersul educațional diverse strategii didactice interactive, moderne, aplicarea
reușită a TIC, dând dovadă de creativitate, flexibilitate la schimbare.
S-a menționat că cadrele didactice și manageriale au fost instruite în cadrul ședințelor
raionale referitor la punerea în aplicare a Regulamentului de atestare: cerințele față de
completarea Materialelor aferente procesului de atestare, completarea fișei de atestare, fișei
integrate de evaluare a activităților curriculare și extracurriculare, algoritmul de prezentare și
evaluare a probelor care urmau a fi susținute de solicitanții de grade didactice, etc.
Totodată în organizarea și desfășurarea procesului de atestare au fost identificate unele
rezerve:
- În unele instituții nu a fost respectat pct. 22 al Regulamentului de atestare, care prevede
examinarea cererii și fișei de atestare a solicitantului de grad didactic în cadrul ședinței CP
(septembrie 2020);
- Unele decizii ale ședințelor CP, comisiilor de atestare sunt generale și nu reies din ordinea de zi
(atribuțiile comisiilor de atestare);
- Nu se respectă cerințele (anexa nr. 5) față de completarea Fișei de atestare a cadrului didactic și
nu se verifică calitatea completării de către comisia de evaluare internă și atestare (pct. 48 (c)) a
Regulamentului de atestare (în unele instituții);
- Unele cadre didactice/manageriale necesită asistență metodică în procesul de atestare.
Concluzie
1. În toate instituțiile de învățământ din raion cadrele didactice/manageriale au fost
informate/formate privind implementarea noului Regulament de atestare.
2. În majoritatea instituțiilor de învățământ din raion, în procesul de atestare a cadrelor didactice, se
respectă prevederile Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul general,
profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică (aprobat prin ordinul
MECC nr. 1091 din 07.10.2020).
În scopul valorificării rezervelor identificate, eficientizării procesului de atestare a cadrelor
didactice
se propune:
Responsabilul de atestare, responsabilii la disciplinele şcolare/domenii din cadrul Direcției
Educație
- Să analizeze rezultatele atestării și să organizeze seminare/ședințe, ateliere de lucru cu
responsabilii de atestare din cadrul instituțiilor de învățământ la subiectul dat (septembriedecembrie 2021);
- Să acorde asistență metodică cadrelor didactice la probele prevăzute în Regulament, completarea
documentației de atestare (pe parcursul anului de studii 2021-2022).
Administrațiile instituțiilor, responsabilii de atestare din instituțiile de învățământ, membrii
comisiilor de atestare:
- Să organizeze activități de formare la nivel instituțional, privind aplicarea Regulamentului de
atestare a cadrelor didactice (aprobat prin ordinul MECC nr. 1091 din 07.10.2020);
- Să acorde asistență metodică cadrelor didactice solicitante de grade didactice (pe parcursul
anului de studii 2021-2022).;
- Să respecte în procesul de atestare a cadrelor didactice prevederile Regulamentului de atestare în
vigoare.
Statistica atestare 2020-2021
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Nr. de cereri depuse

Gr.II
101

Gr.I
29

Anul de
studii
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Nr.de cereri retrase cine/motivul

Gr.superior
2
1. Balan Diana, LT Măgdăcești,
l.engleză, conferirea gr.did.II;
2. Zolotco Parascovia, învățământ
primar, gimn.Onițcani, confirmare
gr.did.II (motive personale)
Atestarea pe ani de studii
Doi
Întâi
conferire
confirmare
conferire
confirmare
27
118
7
28
31
81
9
22
35
69
9
3
25
60
7
14
32
67
14
15

Nr. cadrelor didactice care
au susținut/confirmat
gradul
Gr.II
Gr.I Gr.superior
99
29
2

Superior
conferire
confirmare
2
4
0
3
1
2
2
4
1
1

Situaţia academică
Analiza respectivă reflectă constatarea stării de fapt la sfârşitul anului de studii 2020-2021
şi serveşte ca sursă de date statistice de comparaţie pentru analiza la nivel de fiecare instituţie de
învăţământ, la general, şi după fiecare treaptă de şcolaritate, la particular.
Clasele primare:
Calitatea studiilor, în clasele primare, atestă un regres de 1,4 %, comparativ cu anul
precedent de studii, inclusiv 4,2% pe dimensiunea calificativelor „foarte bine”, pe fonul creşterii
cu 2,8% a calificativelor „bine” şi cu 1,3% a calificativelor „suficient”.
7.

calitatea; 80,1%
calitatea; 78,7%
suficient; 20%
suficient; 21,3%
2019-2020
bine; 39,3%

2020-2021

bine; 42,1%
f.bine; 40,8%
f.bine; 36,6%

După rezultatele înregistrate la clasele primare, în topul calităţii întră instituţiile: gmn
Oniţcani cu 96,6% şi gmn Bălăbăneşti cu 94,0%, urmate de alte 9 instituţii: gmn Zăicana, gmn
Cojova, gmn Paşcani, LT Măgdăceşti, şcoala primară Criuleni, gmn Bălţata, gmn Steţcani, gmn
Işnovăţ şi şcoala primartă Dubăsarii Vechi, instituţii, care, de fapt, au şi înregistrat progres în
anul de studii 2020-2021, comparativ cu cel precedent, regăsându-se în diapazonul de la 80% la
90%.
gim. Zăicana
60,5%
88,1% 27,6%
instituţia
2019/20 2020/21 progres
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gim. Işnovăț
57,4%
80,8% 23,4%
gim. Corjova
93,3%
88,0%
-5,3%
gim. Stețcani
62,1%
81,3% 19,2%
gim.Răculeşti
76,9%
71,2%
-5,7%
gim. Paşcani
73,5%
87,5% 14,0%
gim. Coşerniţa
70,8%
64,3%
-6,5%
gim. Izbişte
69,4%
76,2%
6,8%
gim. Rîșcova
82,2%
75,6%
-6,6%
gim. Hîrtop
gim. Hîrtop
71,7%
77,3%
77,1%
70,5%
Mic
5,6%
Mare
-6,6%
gim. Drăsliceni
71,4%
75,4%
4,0%
LT Mălăiești
86,6%
79,7%
-6,9%
gim. Oniţcani
93,1%
96,6%
3,4%
gim. Hruşova
83,3%
76,5%
-6,9%
LT Boşcana
71,1%
73,8%
2,7%
gim. Ratuş
81,5%
74,1%
-7,4%
ŞP Dub. Vechi
78,4%
80,0%
1,6%
gim.Maşcăuţi
76,2%
68,6%
-7,6%
gim Balţata
84,2%
85,5%
1,2%
gim.Dolinnoe
62,5%
54,5%
-8,0%
gim.
gim. Ohrincea
65,2%
57,1%
-8,1%
95,9%
94,0%
Bălăbănești
-1,9%
gim. Jevreni
68,2%
60,0%
-8,2%
ŞP Criuleni
88,3%
85,8%
-2,5%
LT Cruglic
78,5%
59,4% -19,1%
LT Măgdăceşti
89,0%
85,9%
-3,2%
gim. Slob.92,2%
72,6%
gim.Cimișeni
77,4%
73,7%
-3,7%
Duşca
-19,6%
gim. Miclești
78,9%
73,7%
-5,3%
80,1% 78,7% -1,4%
Celelalte 19 instituţii, ceea ce constituie 63%, au înregistrat regres, inclusiv: 17 insituţii până la 10% şi 2 instituţii (gmn Slobozia Duşca – 19,6%, şi LT Cruglic -19,1%) – peste 10%.

calitatea

Calitatea în clasele gimnaziale:
Situaţia academică în clasele gimnaziale, anul de studii 2020-2021, comparativ anul de
studii 2019-2020:
Calitatea în clasele gimnaziale, anul de studii 2019-2020 – 42,6%;
Calitatea în clasele gimnaziale, anul de studii 2020-2021 – 38,4%.
Rezultat: regres – 4,2% .

5

6

7

2019/2020

15,2%

18,3%

24,2%

2020/2021

16,90%

19,87%

24,79%

8

9

10

calitatea

26,3%

16,1%

0,00%

42,6%

24,57%

13,82%

0,06%

38,4%

Se evidenţiează o scădere a calificativelor de „9” cu 1,7% şi a celor de „8” cu 4,3% şi o
creştere, respectivă a notelor de 5-6-7.
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Regresul, în clasele gimnaziale, de la 0,6% pînă la 17,8% este creat de 21 de instituţii,
inclusiv 16 instituţii până la 10% şi 5 instituţii - mai mult de 10%. 9 instituţii au arătat progres.
instituţia
2019/20 2020/21 progres
G.Dolinnoe
28,6%
60,0% 31,4%
G.Stețcani
31,4%
43,8% 12,4%
G.Miclești
36,5%
45,5%
8,9%
G.Hruşova
25,8%
32,9%
7,1%
G.Izbişte
25,8%
29,8%
4,0%
G.Hîrtop
37,8%
39,7%
Mare
1,9%
G.Hîrtop Mic
33,7%
34,6%
0,9%
G.Ohrincea
26,3%
26,7%
0,4%
G.Zăicana
53,9%
54,2%
0,2%
G.Slob.40,5%
39,8%
Duşca
-0,6%
G.Bălăbănești
39,0%
38,2%
-0,9%
G.Răculeşti
44,7%
43,3%
-1,4%
LT Cruglic
33,1%
31,1%
-2,0%
G.Coşerniţa
25,0%
22,7%
-2,3%
LT Mălăiești
51,5%
49,0%
-2,5%
LT Boşcana
28,1%
25,6%
-2,6%
LT
47,9%
45,2%
Dub.Vechi
-2,8%
G.Corjova
44,7%
41,4%
-3,3%
G.Işnovăț
44,4%
40,4%
-4,0%
G.Cimișeni
41,5%
37,2%
-4,3%
G.Ratuş
48,1%
43,8%
-4,4%
LT
44,5%
40,1%
Măgdăceşti
-4,4%
G.Maşcăuţi
46,8%
41,5%
-5,3%
G.Oniţcani
37,4%
29,2%
-8,1%
G.Balţata
35,0%
26,8%
-8,2%
G.Jevreni
44,6%
33,3% -11,3%
G.Rîșcova
47,1%
35,3% -11,8%
G.Drăsliceni
50,0%
38,1% -11,9%
LT Criuleni
56,1%
38,4% -17,7%
G.Paşcani
51,2%
33,3% -17,8%
media
42,6% 38,4%
cl.gimn
-4,2%
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Tabela reflectă dependenţă cantitativă a rezutatelor academice înregistrate la sfărşitul
anilor de studii de studii 2019-2020 şi 2020-2021.
Calitatea în clasele liceale:
Situaţia academică în clasele liceale, anul de studii 2020-2021, comparativ cu anul de studii
2019-2020:
Calitatea în clasele liceale, anul de studii 2020-2021 – 62,9%;
Calitatea în clasele liceale, anul de studii 2019-2020 – 65,8%.
Rezultat: regres – 2,9%

2020-2021; 10; 0,2%
2019-2020; 10; 0,2%
2020-2021; 9; 27,9%
2019-2020; 9; 28,7%

2019-2020; calitatea;
65,80%
2020-2021; calitatea;
62,90%

2020-2021; 8; 35,0%
2019-2020; 8; 36,9%

2020-2021
2019-2020

2020-2021; 7; 22,6%
2019-2020; 7; 22,9%
2020-2021; 6; 10,9%
2019-2020; 6; 8,6%
2020-2021; 5; 3,3%
2019-2020; 5; 2,6%

Regresul de 2,9% este format de LT Dubăsarii Vechi (14,3%), LT Boşcana (12,9 %), LT
Cruglic (2,8) şi LT Criuleni (2,4% ).
Progres, în clasele liceale, au înregistrat LT Măgdăceşti şi LT Mălăieşti,

Graficul reflectă dependenţă cantitativă a calităţii rezultatelor academice în clasele liceale,
comparativ cu anul precedent de studii.
Situaţia la sfârşitul anului de studii 2020-2021, comparativ cu anul de studii 2019-2020:
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Anul de studii
2019-2020
2020-2021
Progres-regres

Şcoli primare
80,1%
78,7%
-1,4%

gimnazii
42,6%
38,4%
-4,2%

licee
65,8%
62,9%
-2,9%

instituţii
58,3%
55,0%
-3,3%

media; 55,00%
2; media; 58,30%
licee; 62,90%
licee; 65,80%
gimnazii; 38,40%
gimnazii; 42,60%

2020-2021
2019-2020

Şcoli primare; 78,70%
Şcoli primare; 80,10%

Regresul indicilor medii pe toate dimensiunile analizate, considerăm că a fost condiţionat
de impedimentele create de fluctuaţiile instruirii, pe parcursul anului de sudii, determinate de
deciziile CSP: alteraţia instruirii la clasă cu instruirea la distanţă, şi de scăderea responsabilităţii
elevilor/cadrelor didactic faţă de produsul final.
În noul an de studii utrmează ca instituţiile şcolare să analizeze cauzele regresului
academic, să identifice căile de diminuare a eşecului şcolar şi să-şi planifice şi să realizeze
acţiuni concrete pentru pentru ridicarea calităţii;
Rezultatele examenelor de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2021
Sesiunea de examene 2021 pentru finalizarea studiilor, gimnaziale, desfăşurată în luna
iunie, s-a realizat conform Regulamentului cu privire la examenele de absolvire a gimnaziului,
aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 48 din 23 ianuarie 2018, a
Instrucțiunii privind desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, în condițiile
de pandemie cu COVID-19, aprobată prin ordinul MECC nr.483 din 17.05.2021, a ordinului DE
nr. 190 din 31 mai 2021 cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire a
gimnaziului, sesiunea 2021. În scopul desfăşurării regulamentare a sesiunii 2020 s-au respectat
toate actele normative emise de MECC.
Direcţia Educaţie a organizat adunări cu directorii instituţiilor de învăţământ din subordine,
care, la rândul lor, au convocat şedinţe cu absolvenţii, cu părinţii acestora, în cadrul cărora li s-au
adus la cunoştinţă, contra semnătură, prevederile actelor normative în vigoare. În perioada
pregătirii pentru sesiunea de examene Comisia Raională de Examene a organizat şedinţe cu
managerii şcolari cu privire la respectarea actelor normative în vigoare, cu privire la examenele
de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2021, a concretizat procedura şi lista responsabililor de
administrare a bazei de date cu referire la candidaţii în sesiunea de examene 2021.
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Comisia raională de examene, Preşedinţii centrelor de susţinere a examenelor de absolvire
a gimnaziului au dat dovadă de responsabilitate şi competenţă în organizarea examenelor.
Acestea s-au desfăşurat regulamentar. Pe parcursul sesiunii, în toate gimnaziile examenele au
fost monitorizate de către specialiştii DE. În procesul de monitorizare a desfăşurării examenelor,
reprezentanţii DE nu au depistat încălcări grave ale Regulamentului cu privire la examenele de
absolvire a gimnaziului.
GIMNAZIU- CLASA A IX-a
Conţinutul evaluării la treapta gimnazială s-a axat pe determinarea nivelului de realizare a
subcompetenţelor şi formare a competenţelor specifice respective preconizate în curriculumul
şcolar. La realizarea evaluării rezultatelor şcolare s-a ţinut cont de standardele educaţionale la
treapta gimnazială. S-au aplicat prevederile ordinului MECC nr.1108 din 09.10.2020 și a
ordinului DE nr. 242 din 12 octombrie 2020 cu referire la programele de examen pentru
examenele naţionale de absolvire a gimnaziului, aprobate prin ordinul MECC nr. 1115/2014.
Lucrările/testele de examene au fost verificate în fiecare instituție de învățământ de către
profesori – evaluatori pentru fiecare disciplină de examene. Comisiile de evaluare au fost
aprobate prin ordinul DE nr. 190 din 31 mai 2021 (pct.4, anexa 3) au fost evaluate în baza unui
barem de corectare unic, iar notarea s-a efectuat în baza schemei de convertire a punctelor în
note.
În cadrul sesiunii curente, în raion au fost înscrişi la examene 657 de elevi, din ei: 607
candidați din școlile naționale, 22 din școlile ruse, 28 de copii cu CES.
La sesiunea 2021 nu a fost admis de către Consiliul profesoral 1 elev (gim. Cimișeni) Nu
s-au prezentat 3 elevi: un elev la toate examenele (gim. Dolinnoe), 2 elevi la examenul de
matematică (1 elev din gim. Stețcani, 1 elev din gim. Zăicana). De asemenea nu s-au prezentat și
3 elevi cu CES.
Au promovat examenele de absolvire a gimnaziului 626 de elevi (plus 25 elevi cu CES)
Procentul promovabilităţii este de 99,6%.
Rezultatele pe raion:
Media -7,5 , Reuşita – 99,93%; Calitatea – 58,1%.
Rezultatele pe disciplinele de examene sunt următoarele:
Nr
d/r
1.
2.
3.
4.
5.

Disciplina de examene
Limba şi lit. română
Limba şi lit.română (alol.)
Limba rusă
Matematica
Istoria
Total

Total elevi
particip.
607
21
21
626
628

Rezultatele pe note la disciplinele de examene
Nr. Disciplina
10
9
d/r
1
Limba şi lit. română
26
97
2
Limba şi lit.română (alol.)
0
8
3
Limba rusă
0
8
4
Matematica
79
84
5
Istoria
36
71

Media

Calitatea

Reuşita

7,32
8,01
8,01
7,38
7
7,5

51,2%
74,9%
74,95%
47,52%
41,9%
58,1%

100%
100%
100%
99,68
100%
99,93%

8

7

6

5

1-4

197
7
7
135
164

132
3
3
130
161

89
3
3
104
114

66
0
0
94
82

0
0
0
2
0

Nu s-au
prezent.
0
1
1
3
1

În cadrul sesiunii de examene 2021 au fost înscrişi 28 de elevi care au studiat în bază de
PEI, dar s-au prezentat la examene 25 de elevi. Ei au susţinut examenele în baza testelor
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personalizate, elaborate de cadrele didactice conform cerinţelor. Toţi elevii au susţinut
examenele pe note pozitive.
Elevii, care nu au fost de acord cu notele primite, au avut posibilitatea să contesteze
rezultatele. Astfel numărul total de contestaţii a constituit 27.
Rezultatele contestaţiilor pe disciplinele de examene:
Matematica Limba şi Istoria
lit.română

Limba
Limba
şi
română
lit.rusă
alol.
Total
3
8
14
0
0
Neschimbate
0
0
0
0
0
schimbate
5
8
14
0
0
Schimbate cu 1 unit.
5
8
14
0
0
Schimbate cu 2 unit.
0
0
0
0
0
Încălcări, abateri de la prevederile Regulamentului, (Cap.VI, art.122-135) referitor la
procedura de contestare nu s-au depistat. Nu s-au depistat în teste intervenţii postnotante, elevii
singuri au luat decizia de a contesta lucrările.
În baza ordinului DE nr. 248 din 22.06.21, a fost organizată sesiunea specială pentru eleva
Creangă Silvia din LT Dubăsarii Vechi, care a lipsit de la examenele de limba și literatura
română și istoria românilor și universală din motiv de boală (internată în spital).
Pentru desfăşurarea regulamentară a sesiunii suplimentare/repetate a fost emis ordinul DE
nr.253 din 29 iunie 2021 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sesiunii suplimentare/repetate
de examene” în care a fost adus la cunoştinţa managerilor orarul examenelor repetate. Sesiunea
suplimentară/repetată s-a desfăşurat în centrul de examene LT „B.Dânga” Criuleni, aprobat prin
ordinul DE nr. 190 din 31 mai 2021. În cadrul sesiunii repetate/suplimentare au participat:
Nr.d/r
Matematica Limba română
Istoria
1
Oferta
15
0
0
2
Au scris
13
0
0
3
Nu s-au prezentat
2
0
0
4
Note negative
0
0
0
Toţi elevii au fost anunţaţi, au ştiut orarul desfăşurării examenelor repetate. Elevii care nu sau prezentat au avut motive personale, aceștea sunt din: 1 gim. Stețcani și 1 gim. Zăicana.
Rezultatele finale la examenele de absolvire a gimnaziului sunt următoarele:
Au participat 628 de elevi, au promovat examenele 626 (fără elevii cu CES)
Din aceştea cu media examenelor de absolvire a
Lim
Nr.
gimnaziului
ba
de
Nr
instr absol
5,99
.
Instituţia de învăţământ
uire
v.
10 9,99-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 -5
1 GIM. CORJOVA
R
18
0
6
2
7
3
0
2 GIM. HÎRTOP MARE
R
19
0
1
7
7
4
0
3 GIM. IŞNOVĂŢ
R
20
0
0
0
4
10
6
GIM.
IZBIŞTE
4
R
21
0
1
7
3
7
3
5 GIM. MAȘCĂUȚI
R
38
4
4
6
4
4
16
6 GIM. MICLEŞTI
R
15
0
2
4
7
2
0
7 GIM. ONIŢCANI
R
17
0
0
7
3
5
2
8 GIM. RĂCULEŞTI
R
15
1
8
2
2
0
2
9 GIM. RATUŞ
R
12
0
2
2
3
4
1
10 GIM. BĂLĂBĂNEŞTI
R
16 0
0
7
5
3
1
GIM.
BĂLŢATA
11
Rusă
15
0
0
6
2
5
2
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12
13
14
15
16

GIM. CIMIŞENI
GIM. DRĂSLICENI
GIM. HÎRTOPUL MIC
GIM. HRUŞOVA
GIM. DOLINNOE

R
R
R
R
Rusă

34
21
15
12
6

0
1
1
0
0

6
4
3
0
0

6
6
4
1
3

11
5
5
3
1

10
3
1
4
1

1
2
1
4
1

17

GIM. PAŞCANI

R

16

1

0

3

7

4

1

R
R
R
R

18
15
11
32

0
0
0
0

4
1
0
1

7
3
2
7

5
5
3
12

1
5
5
7

1
1
1
5

R
R
R

53
73
37

0
0
1

7
14
4

9
25
9

12
16
14

17
8
6

8
10
3

R

56

3

2

14

15

17

5

R

21
626

0
12

2
72

3
152

11
172

3
139

2
79

GIM. SLOBOZIA18 DUŞCA
19 GIM. STEȚCANI
20 GIM. ZĂICANA
21 LT BOȘCANA
LT DUBĂSARII
22 VECHI
23 LT MĂGDĂCEŞTI
24 LT MĂLĂIEŞTI
25 LT CRIULENI
LT CRUGLIC

26

Total
Au fost respinși 2 candidați

Instituţia
Gim. Stețcani
Gim. Zăicana
total

limba
Nr.
de
instruire candidaţi
română
română

Din aceştea cu note insuficiente
Limba de instruire
matematica istoria
1
0
1
1
0
1

0
0

1

0

0

2

Bacalaureat – 2021
Examenele de absolvire la treapta liceală au fost organizate în temeiul ordinului MECC
nr. 454 din 04.05.2021, (prin care au fost aprobate centrele de bacalaureat), în conformitate cu
Regulamentul cu privire la examenul naţional de bacalaureat, aprobat prin ordinul MECC nr. 47
din 23.01.2018 și în baza ordinului DE nr. 184 din 26.05.2021
În anul curent de studii examenele de bacalaureat au fost susţinute în 2 centre de BAC –
Gim. Oniţcani – 88 de candidaţi şi LT Criuleni – 93, total candidaţi – 181 (53 real și 128
umanist).
Au promovat examenele de BAC – 164 de candidaţi, nu au promovat 17 candidaţi.
Anul acesta nici un elev nu a fost eliminat de la examene pentru derogare.
Au fost 7 elevi cu nota „10” din oficiu la limba engleză – 3 candidaţi de la LT Criuleni, 3
candidați din LT Măgdăceşti, 1 elev din LT Cruglic.
Rezultatele examenelor de bacalaureat sunt un indicator al eficienţei procesului
educaţional realizat de licee pe parcursul a trei ani de studii prin aplicarea şi respectarea cadrului
normativ, asigurării condiţiilor optime de funcţionare şi gestionării eficiente a mijloacelor
alocate.
După sesiunea de bază s-au înregistrat următoarele rezultate: 155 de candidați au promovat
examenele, 26 au fost respinși. O elevă a fost inclusă în lista celor respinși din motivul că nu s-a
prezentat la examenul la solicitare, cauza fiind – internare în spital.
52

După contestaţii situaţia s-a schimbat foarte puţin. Au fost depuse la contestare 156 de
teste la diferite disciplini de examene. Din numărul elevilor cu note negative (25) doar doi
candidaţi au luat nota 5, din acești 2 elevi unul a eșit din lista celor restanțieri, al doilea elev a
rămas cu o notă negativă la altă disciplină de examene. Astfel, procentul promovabilităţii pe
raion după sesiunea de bază şi contestaţii a fost de 86,18%. Rezultatele sunt prezentate în tabela
de mai jos.
Nr
.
d/r

Instituţia

Total
Cu
Cu 2
elevi
1
note
inscrişi notă

Cu 3 Cu 4 Elevi cu %promovab
note note
note
il.
negative

1
2
3
4
5
6

LT Criuleni
LT Cruglic
LT Măgdăceşti
LT Mălăieşti
LT Dub.Vechi
LT Boşcana
Total

47
22
45
12
29
26
181

0
0
0
0
0
0
0

3
2
1
0
7
5
17

0
2
0
1
4
0
7

0
0
0
0
0
0
0

3
4
1
1
11
5
25

93.61%
81.81%
97.77%
91.6%
62,06%
80.76%
86,18%

Efectuând analiza rezultatelor finale avem următorul tablou:

Nr.
Anul Restan Au promovat
total
cure ţieri
candi- nt
daţi
cand.
an
restan
curent
181
180 1
164
1

Res
pinşi

17

Candid.cu note
negative
Anul Restanţ
cure
nt
16
1

Nepre
z
entaţi
la exa
mene

nr. de
note
nega
tive

%
promo
vabilit
ății

0

20

90,60

Rezultatele finale la examenele naționale de bacalaureat per/liceu:

Nr. Instituţia de
crt învăţământ
1 "Boris Dînga"
2 "Boris Dînga"
"Mihai
3 Stratulat"
"Nicolae
4 Donici"
"Nicolae
5 Donici"
6 CRUGLIC
7 MĂGDĂCEŞTI
8 MĂGDĂCEŞTI
9 MĂLĂIEŞTI

Limb
a de
instru
ire
Rom
Rom

Nr.
de
Profi pro
98765lul
mov 10 9.99 8.99 7.99 6.99 5.99
R
23
0
2
10
5
5
1
U
22
0
4
4
6
8
0

Nr.
de
res
p
1
1

Rom

U

23

0

1

1

7

8

6

3

Rom

R

4

0

0

1

1

1

2

7

Rom
Rom
Rom
Rom
Rom

U
U
R
U
U

16
21
17
27
11
164

0
0
0
0
0
0

0
1
0
2
0
10

1
4
4
8
2
35

4
8
10
10
3
54

4
5
2
5
4
42

7
5
1
2
2
26

2
1
1
1
17

Interpretarea datelor
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Urmare a desfășurării sesiunii de bază și a celei suplimentare din cadrul examenului
național de Bacalaureat, rata de promovare a absolvenților din liceele raionului este de 90,60%,
care este aproximativ aceeași comparativ cu sesiunea 2019. Astfel, din cei 181 liceeni, 164 au
promovat examenul național de Bacalaureat.
Nici un liceu în această sesiune de examene nu au înregistrat 100% promovabilitate. Topul
liceelor în urma rezultatelor la BAC al elevilor, în dependență de % promovabilității, arată în
felul următor, în ordine descrescătoare: LT Măgdăceşti (97,77%); LT ,,Boris Dînga” Criuleni
(95,74%); LT Cruglic (95,45%); LT Mălăiești (91,6%); LT Boșcana (88,46%); LT ,,N.Donici”
Dubăsarii Vechi (68,96%).
Rezultatele BAC per/ discipline de examene:
Disciplina de
examen
Limba și lit.română
Istoria românior și
universală
Limba
străină
(engleza)
Limba
străină
(franceza)
Matematică
Geografie
Biologie
Chimie
Fizică
Informatică

Media

Calitatea

Reușita

6,82
7,25

34,8%
42,14%

99,44%
100%

7,24

48,87%

95,48%

6,75

33,33%

97,9%

6,35
6,74
8,25
8
8
7

28,33%
24,27%
87,5%
67,4%
100%
50%

81,66%
100%
100%
100%
100%
100%

Interpretarea datelor
Cele mai înalte rezultate au fost înregistrate la disciplinele la solicitare: fizicâ, biologie,
informatică, istoria, chimie - 100% promovare și istoria (disciplină de profil) – 100 % promovare
Cel mai jos nivel de promovare s-a înregistrat şi anul acesta la matematică (disciplină de profil)
-9 elevi cu note negative (17%) şi limba străină - 7 elevi cu note negative (3,8%).
Rezultatele obţinute de candidaţi la examenele de bacalaureat în sesiunea 2021 au
demonstrat o pregătire satisfăcătoare, de altfel, ca şi în anii precedenţi, cu toate că, prin ordinul
MECC nr.1108 din 09.10.2020, Programele de examene au fost descongestionate din cauza că
elevii au studiat online. Responsabilitatea de faptul că indicii sunt scăzuţi rămâne pe seama
instituţiilor de unde provin aceşti candidaţi şi pe seama profesorilor care i-au pregătit.
Domeniul III: Parteneriat educațional
1. Parteneriate și proiecte implementate
Activitățile întreprinse de către administrațiile școlare întru formarea spiritului de
voluntariat, dezvoltarea infrastructurii edificiilor/ a terenurilor aferente școlilor, dotarea cu
literatură și materiale didactice cu implicarea masivă a elevilor conduși de către Consiliile
Școlare, au creat parteneriate educaționale fructuoase cu administrațiile locale, organizații nonguvernamentale, fundații etc.
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Instituția

Denumirea proiectului
Impactul
Parteneri
Organizaţia Obştească „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”
Asociația Obștească ,,ADRA Moldova”
14 localități
Caravana de Crăciun
La 23 de copii cu dizabilități li s-a oferit
cadouri
Administrația Publică Locală de nivelul 1
Gim. Ratuș
Alimentația elevilor din familii Câte 10 elevi alimentați gratuit în G.Ratuș
Gim. Drăsliceni social-vulnerabile
și G. Drăsliceni-20 mii de lei
LT Măgdăcești Mediul local și dezvoltarea Identificarea problemelor localității și
durabilă
căile de soluționare a lor.
Gim. Pașcani
Alimentația elevilor de gimnaziu
Toți elevii din treapta gimnazială sunt
alimentați-36000 lei
Gim.
Hîrtopul Mai curat, mai frumos
Amenajarea aleelor din curtea școlii– 420
Mare
lei
LT
Dubăsarii Deșeurile- resursă sau problemă? Activități de reducere a poluării mediului,
Vechi
sortarea deșeurilor– 414 mii de lei.
Gim. Coșernița ,,Hai, Moldova!”
Plantarea copacilor și a materialului
Gim. Onițcani
săditor.
Gim. Jevreni
Gim.
Hîrtopul 1.Spațiu sigur pentru activități în Amplasarea unui foișor în centrul satului–
Mic
aer liber
26 mii lei.
2.OurPark – spațiu de socializare S-au confecționat mese și bănci de odihnă
ofline
din palete– 13700 lei.
Gim. Ișnovăț
1.O bibliotecă cheabură
Dotarea bibliotecii școlare cu literatură
2.Cu pași mici facem lucruri mari universală– 4025 lei
3.Dezvoltarea
capacităților
și Amenajarea unui loc de joacă și odihnă în
competențelor clubiștilor ,,Hai parcul din localitate– 8 mii de lei.
Ișnovăț”
Dotarea clubului cu un laptop-5545 lei
Gim. Miclești
1.Parcare de biciclete
Amenajarea parcării pentru 16 biciclete–
3885 lei
2.Asigurarea educației de calitate Dezvoltarea abilităților de liderism ale
tinerilor-5454 lei
Gim. Cimișeni
Crearea unui spațiu prietenos Valorificarea eficientă a timpului liber al
tinerilor
tinerilor– 9 mii lei.
ONG EcoVisio, Corpul Păcii
Gim. Stețcani
Managementul deșeurilor
Ședințe de instruiri în domeniul reciclării
deșeurilor
LT Mălăiești
Șezători în stil modern
S-a procurat tehnică de calcul: proiector,
boxă, chitară, căști, ecran
LT Măgdăcești Creșterea competitivității prin Dotarea cu un set de roboți și
Capital Uman
echipamente la fizică-12723 lei
LT Măgdăcești Incluziunea educațională și socială Dotarea liceului cu tablete, laptopuri,
a copiilor de migranți
cărți, jocuri etc – 94337 lei
Terre des hommes
LT Mălăiești
Club pe interese
Dotarea unui cabinet al membrilor
clubului Meraki-26757 lei
USAID Moldova
Gim. Miclești
1.Parc european
Amenajarea parcului școlar cu 4 bănci, 2
mese cu scaune– 10000 lei
2.Stație modernă
Amenajarea stației pentru pasageri din
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localitate-11000 lei.
Plantarea în parcul școlii a speciilor noi
de copaci și arbuști decorativi-7500 lei.
4.Săptămâna
națională
a Promovarea voluntariatului în rândurile
Voluntariatului ALTFel
elevilor. Amenajarea unui spațiu de
odihnă.
Fundația pentru copii Pestalozzi, Elveția
1.Educarea spiritului ecologic
S-au amplasat în localitate 2 coșuri de
depozitare a sticlelor din plastic-8 mii lei.
2.Protejați natura!
Amplasarea urnelor pe teritoriul liceului
pentru depozitarea deșeurilor– 8 mii lei
Centrul UNIT
1.Proiectul
YEP-împuternicirea Amenajarea foișorului din centrul satuluiTinerilor din mediul rural
500 dolari +25 mii lei APL 1.
2. Proiectul YEP-împuternicirea Deschiderea în localitate a unui centru de
Tinerilor din mediul rural ,,Noi tineret-1000 dolari +10 mii lei APL 1.
suntem puterea”
Amenajarea spațiului de recreere pentru
3.,,You Create” Tinerii creativi ai tinerii din localitate– 700 de dolari +5 mii
satului
lei APL.
1.Săptămâna
națională
a Ajutor oferit bătrânilor singuratici din
Voluntariatului ALTFel.
localitate.
2.Campanie
de
mobilizare S-au procurat 4 containerre de colectare
comunitară
în
soluționarea selectivă a deșeurilor – 8 mii lei.
problemelor deșeurilor
Campanie socială de informare Scimbări în climatul social din
,,Dauna fumatului și alcoolului”
comunitate, 104 elevi informați-12896
lei.
Sportul – ambasadorul sănătății
Promovarea modului sănătos de viață,
amenajarea unui teren sportiv a
gimnaziului– 8 mii lei.
Willage Help
Amenajarea și dotarea terenului de fotbal55000
Micii meșteșugari
S-au procurat unelte și scule pentru
atelierul școlar– 3 mii de lei.
1.Un sat curat cu cetățeni implicați Activități de ocrotire a mediului–1700 lei.
2.Renovarea spațiului de odihnă Voluntarii au renovat spațiul de odihnă
pentru tineri
pentru tinerii din localitate– 1800 lei.
Agenția Elvețiană, Biroul Relații cu diaspora
Impactul schimbărilor climatice
Echipament audio-video– 3 mii lei.
Fundația ,,Noi Orizonturi” Romania
Proiect de înverzire
Înverzirea teritoriului școlii– 1800 lei.
Implementarea elementelor de Procurarea inventarului sportiv– 4 mii lei
fotbal în școală
Centrul Național de Mediu
Instituție îngrijită într-un mediu Evacuarea/transportarea deșeurilor din
curat
plastic, evitarea poluării mediului.
Oamenii de lângă noi – niciodată Acordarea
ajutorului
profesorilor
singuri
pensionari– 520 lei
Federeația moldovenească de fotbal
AO ,,APD”
Teren de joacă pentru copii
S-a construit un teren de joacă pentru
3.Reînnoirea parcului

LT Boșcana

Gim. Mașcăuți

Gim.
Mic

Hîrtopul

Gim. SloboziaDușca
Gim. Răculești
LT Mălăiești
Gim. Miclești
Gim.
Mic

Hîrtopul

Gim. Stețcani
Gim. Corjova
Gim. Stețcani
Gim. Ratuș
Gim.
Mare

Hîrtopul

Gim.

Hîrtopul
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copii în curtea școlii– 4213 dolari+1 mie
lei APL.
Agenți economici, SRL, Întreprinderi individuale
Gim. Ratuș
Instituție îngrijită într-un mediu Evacuarea/ transportarea deșeurilor din
curat
plastic, evitarea poluării mediului.
Gim.
Hîrtopul Oamenii de lângă noi – niciodată Acordarea ajutorului profesorilor
Mare
singuri
pensionari– 520 lei
Mic

Multiplele proiecte implementate împreună cu partenerii menționați au avut impact pozitiv
asupra educației elevilor în vederea promovării educației ecologice, dezvoltății localității,
modului sănătos de viață, siguranța în mediul online, organizarea eficientă a timpului liber,
promovarea activităților de voluntariat, etc.
În contextul celor relatate supra, de către cadrele didactice și elevii din 24 instituții (75%)
au fost realizate 118 proiecte educaționale (au participat 286 cadre didactice și 3355 de elevi,
unele cadre didactice și elevi au participat la realizarea mai multor proiecte).
Din informațiile prezentate din instituții se constată că, cadrele didactice și elevii s-au
implicat în proiecte educaționale, după cum urmează: LT Măgdăcești – 16 (14%) proiecte; LT
Cruglic – 13 (11%) proiecte; Gimn.Cimișeni, gimn.Mașcăuți –câte 10 (8%) proiecte; câte 6
proiecte – gimn.Răculești, gimn.Ratuș; câte 5 proiecte – gimn.Ișnovăț, Izbiște, Hîrtopul Mic,
Corjova, Drăsliceni; câte 4 proiecte – gimn.Onițcani, LT Mălăiești; LT Boșcana, ȘP Criuleni;
câte 3 proiecte – 4 instituții; câte 2 proiecte – 3 instituții; câte 1 proiect – 2 instituții.
Nu s-au implicat în realizarea proiectelor educaționale cadrele didactice/elevii din 8 (25%)
instituții (gimn.Bălțata, Bălăbănești, Coșernița, Dolinnoe, Hîrtopul Mare, Jevreni, Ohrincea,
Zăicana).
Implicarea în proiecte educaționale a avut impact pozitiv asupra elevilor, cât și cadrelor
didactice.
Cadre didactice
- schimb de idei, practici, metode de lucru, care au produs rezultate tangibile;
- schimb de bune practici utilizate în învățarea față în față, cât și online;
- crearea condițiilor favorabile pentru comunicare eficientă și diseminarea
informațiilor/practicilor bune;
- formarea cadrelor didactice în utilizarea platformelor educaționale, promovarea
experiențelor pozitive de învățare digitală, dezvoltarea competențelor digitale competențe
de management al proiectelor și de lucru în echipă la distanță, etc.
Elevi
- lărgirea bagajului de cunoștințe;
- îmbunătățirea competențelor relaționare, atitudinale, aptitudinale;
- oferirea posibilităților de a-și face noi prieteni;
- promovarea dialogului și comunicarea dintre elevi din școli și țări diferite;
- creșterea motivației pentru munca desfășurată în grup, dezvoltarea sentimentului de
siguranță și încredere;
- studierea practicilor democratice;
- dezvoltarea abilităților digitale pentru realizarea produselor școlare;
- valorificarea creativității și a spiritului competitiv, formarea vorbitorului cult, stimulare a
potențialului literar artistic și creativ al elevilor;
- dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză, abilităților de colaborare și de
lucru în echipe internaționale, etc.
Relația Direcției Educației cu administrația publică locală de ambele niveluri este
constructivă.Se discută problemele din sistem, se caută soluții.Consiliul raional susține
inițiativele Direcției Educație, rareori implică factorul politic în procesul decizional.Se întocmesc
gratuit pentru toate instituțiile școlare devizele de cheltuieli, sunt implicați specialiștii din
domeniul construcții pentru monitorizarea reparațiilor capitale și curente. Ținând cont de faptul
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că, toate instituțiile școlare sunt ordonatori secundari de buget, se realizează activități în
susținerea directorilor, pentru corectitudinea desfășurării procesului de achiziții publice. Din
partea Consiliului raional, în anul current de studii, 25 de copii din instituțiile de învățământ din
raion, cu aptitudini deosebite la învățătură, arte, sport, beneficiază de bursă a câte 100 de lei
lunar. Tinerii specialiști încadrați în activitate, în anul curent de studii, din partea Consiliului
raional Criuleni, au beneficiat de prime, în sumă de 3000 lei.
Direcţia Educație realizează activităţi în parteneriat cu diverşi actanţi ai procesului
educaţional: cu Secția Cultură și Turism, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, IP
Criuleni, Centrul UNIT. Direcția Educație dezvoltă parteneriate cu Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei, AGIRo Md, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău, Centrul
Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Fundația pentru DEZVOLTARE ,,Pestalozzi
Childrens Foundation”.
Instituţiile de învăţământ extind parteneriate cu APL, părinţii, Biblioteca, Asociaţiile
obşteşti, Centrul UNIT, instituții de învățământ din România.
2. Susținerea elevilor dotați
Întru realizarea obiectivelor proiectate, oferirea diverselor oportunități, sporirea
interesului elevilor în raport cu anumite discipline, domenii ale cunoașterii, dezvoltarea
creativității și promovarea aptitudinilor speciale ale elevilor, atât la nivel de Direcție Educație,
cât și instituții de învățământ s-a acordat atenție activităților de susținere a elevilor dotați, în
contextul situației epidemiologice COVID-19. Au fost proiectate și realizate anumite activități cu
elevii cu capacități deosebite în anumite domenii. S-a acordat asistență metodică în organizarea
și desfășurarea concursurilor la disciplinele de studiu (etapa locală).
În perioada decembrie 2020 - ianuarie 2021 au fost organizate și desfășurate în
majoritatea instituțiilor olimpiade la disciplinele de studiu. Rezultatele olimpiadelor au fost
generalizate prin note informative, identificați elevii învingători, care au fost menționați/premiați
cu diplome.
În temeiul ord.MECC nr.1374 din 09.12.2020 cu privire la organizarea olimpiadelor
raionale în baza testelor unice, în conformitate cu Regulamentul privind concursurile și
olimpiadele școlare, aprobat prin ordinul MECC nr.1222 din 06.11.2020, la etapa raională
conform ofertelor, urmau să participe 496 elevi de elevi ai claselor a VII-a – a XII-a din 30 de
instituții de învățământ general (ord.MECC nr.182 din 24.02.2021, ord.DE nr.58 din
25.02.2021). Situația pandemică COVID-19 nu a permis organizarea și desfășurarea
olimpiadelor raionale/republicane la disciplinele școlare.
Pe parcurs, în baza rezultatelor înregistrate la olimpiadele republicane, ultima ediție
desfășurată, a fost monitorizată participarea elevelor Doni Corina, cl.XI, informatică, LT
,,B.Dînga” Criuleni și Bujor Marina, cl.VIII-a, matematică, LT Măgdăcești la probele de baraj
pentru constituirea loturilor olimpice naționale (ord.DE nr.131 din 28.04.2021, ord.DE nr.154
din 11.05.2021). La 25.05.2021, eleva clasei a VIII-a, Catană Adelina, LT Boșcana, a participat
la proba de preselecție pentru constituirea lotului olimpic pentru Olimpiada Internațională de
Științe pentru Juniori (scrisoarea DE nr.01-180 din 21.05.2021).
În temeiul ord.DE nr.310 din 11.11.2020 la etapa raională a concursului ,,Limba noastră
cea română” au participat elevii din gimn.Cimișeni și Bălăbănești.
În contextul sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, în scopul promovării obiceiurilor și
tradițiilor de iarnă, exprimate prin vers sau desen, şi stimulării creaţiei elevilor, au fost organizate
şi desfăşuraet concursurile raionale de poezie și desen, în perioada 04-18 decembrie 2020, la care
au participat 544 de elevi din 25 de instituţii de învăţământ general din raion, inclusiv: 323 de
elevi au concurat la concursul de desene şi 221 de elevi - la concursul de poezie.
Rezultatele concursului de poezii au fost mediatizate de către Direcția Educație pe
pagina de Facebook a Direcției. Învingătorii concursului au fost menţionaţi cu premii, dulciuri şi
diplome de gradul respectiv:
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1. Concursului de desene:
Categoria de vârstă 8-10 ani:
- Locul I - Furdui Iuliana ,,Feeria iernii,, gim. Onițcani:
- Locul II - Iacob Cătălina, ,,Feeria iernii,,, ȘP Dubăsarii Vechi;
- Locul III - Palanciuc Sofia, ,,Magia poveștilor la gura sobei,,ȘP Criuleni;
- Calughin Anastasia, ,,Bucuria jocurilor de iarnă,, gim. Slobozia-Dușca.
Categoria de vârstă 11-14 ani:
- Locul I - Leahu Dumitrița, ,,Feeria iernii,, LT Dubăsarii Vechi;
- Locul II - Negară Lidia, ,,Feeria iernii,, gim. Mașcăuți;
- Locul III - Cazacu Andreea, ,,Feeria iernii,, gim. Izbiște;
- Grosu Mădălina, ,,La gura sobei cu povești,, LT Mălăiești.
Categoria de vârstă 15-18 ani:
- Locul I - Sclifos Cristina, ,,Liniștea pădurii,, LT Criuleni;
- Locul II - Pecerea Valentina, ,,Nostalgie,, gim. Ratuș;
- Locul III - Ceban Alisa, ,,Iarna în pădure,, gim. Pașcani;
- Ceban Andreea, ,,Iarna în pădure,, gim. Slobozia-Dușca.
2. Învingători ai Concursului de poezii:
Categoria de vârstă 8-10 ani:
Locul I - Plămădeală Elena, ,,Crăciunul,, gim. Miclești;
Locul II - Cerlat Daniel, ,,Moș Crăciun, unde ești?,, ȘP Dubăsarii Vechi;
Locul III - Verdeș Bianca, ,,Rugă pentru Moșul,, gim. Izbiște;
- Rațoi Paula, ,,Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu,, gim. Onițcani.
Categoria de vârstă 11-14 ani:
Locul I - Rusu Arina, ,,Iarna,, și ,,Alba feerie,, LT Criuleni;
Locul II - Ceban Andreea, ,,Iarna în copilărie,, gim. Stețcani;
Locul III - Plămădeală Iuliana, ,,Feeria iernii,, gim. Zăicana;
- Druțî Adrian, ,, Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu,, gim. Izbiște.
Categoria de vârstă 15-18 ani:
Locul I - Colmogorov Valeria,,,Basmul iernii”, LT Criuleni;
Locul II - Scripnic Iuliana, ,,Magia sărbătorilor de iarnă”, LT Boșcana;
Locul III - Macari Alexandra, ,,O, brad frumos”, gim. Ratuș;
- Nistrean Rustam, ,,Ajun de Crăciun”, gim. Corjova.
Cele mai reuşite poezii și desene au fost selectate şi editate sub formă de buclet cu
genericul ,,Feieria iernii”, cu ulterioară repartrizare gratuită autorilor şi bibliotecilor şcolare.
În cadrul etapei raionale a Concursului,,Mediul local și dezvoltarea durabilă” au participat
elevii LT Măgdăcești, LT Cruglic, LT Dubăsarii Vechi. Au fost prezentate 6 proiecte. Pentru
etapa republicană a fost înaintat proiectul,,Defrișarea abuzivă a pădurilor” (film 5 min) – 2 elevi
LT Cruglic (locul III la etapa republicană) și ,,Pavajul drumurilor – soluții și perspective” (PPT)
– 2 elevi LT Cruglic (la etapa republicană – mențiune).
În perioada 09-30 aprilie 2021 s-a desfășurat etapa raională a Concursului Național
,,Holocaust: istorie și lecții de viață”, format online. Au participat 12 elevi din treapta
gimnazială, cl.IX-a din 9 instituții și 9 elevi din treapta liceală – 3 instituții.4 elevi – din
gimn.Cimișeni, Ișnovăț, Corjova, Mașcăuți – învingători ai Concursului, au fost premiați cu
diplome și premii bănești. 5 elevi din LT Mălăiești (2 elevi), LT ,,B.Dînga” Criuleni (3 elevi) –
diplome și prime (ord.DE nr.135 din 30.04.21).
La etapa raională a concursului literar, ediția XXX ,,La izvoarele înțelepciunii” consacrat
lui Lucian Blaga (01-20.10.2020) au participat elevi din 16 instituții, învingătorii etapei raionale:
elevi din gimn.Hîrtopul Mic, LT Criuleni, gimn.Drăsliceni – premiați cu diplome și cadouri.
La data de 14.11.2020 elevii LT Criuleni și gimn.Hîrtopul Mic au participat la etapa
republicană (online) – diplome de mențiune. Elevii din instituții au participat și la alte concursuri
raionale (Arte), republicane. Totodată, deoarece nu a fost desfășurată etapa raională/republicană
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a olimpiadelor școlare, unele cadre didactice nu au continuat activitatea sistematică de pregătire
a elevilor cu capacități, pentru concursurile școlare ulterioare.
În anul de studii 2021-2022, întru îmbunătățirea activității cu elevii capabili de
performanțe superioare, cadrele didactice din instituții, urmează să planifice și să realizeze
activități sistematice, relevante, care i-ar motiva pe elevi pentru înregistrarea noilor performanțe.
Administrațiile instituțiilor, șefii comisiilor metodice vor elabora și monitoriza realizarea
programului de activitate cu elevii dotați. Specialiștii DE urmează să acorde asistență metodică și
să monitorizeze/încurajeze activitatea de susținere a elevilor dotați.
3. Rezultate de performanță ale instituțiilor de învățământ
complementar



Un loc aparte în educația tinerei generații revine instituțiilor de învățământ
complementar. Centrul de creaţie rămâne a fi unică forma extracurriculară care contribuie la
dezvoltarea armonioasă, integră a unor personalităţi și este organizatorul tuturor festivităţilor
sociale şi de cult, dă sens existenţei adolescenţilor, le umple timpul liber cu informaţie nouă,
cercuri interesante, valorificînd cultura lor interioară.
Având în vedere Programul activităţilor extraşcolare pentru anul 2020-2021 finanţate de
MECC, organizate şi desfăşurate de Artico , posibilităţile reale a CCAE, în anul curent de studii
colectivele de creaţie artistică au participat la 2 concursuri republicane (Concursul de desen,
obținând Mențiune, și concursul Lumea în Viziunea Copiilor). În urma participării la Concursul
Republican ,,Lumea în Viziunea Copiilor” cu genericul ”Comunitatea mea de vis”, elevii CCAE
au obținut următoarele rezultate: COMPARTIMENTUL FIBRE VEGETALE ( vârstă 10-14 ani )
- Premiul I- Mardari Anastasia, Mardari Daria- prof. Cangea Natalia; vârsta 15-19 ani Premiul I- Mardari Andrei, prof. Cangea Natalia; COMPARTIMENT BRODERIE - Premiul
III - Codrean Madalina, prof. Malamut Feodora; COMPARTIMENT TEHNICI MIXTEPremiul III - Sava Semion, prof. Cazac Angela.
Cercul Educația Interculturală în limba Engleză, conducător de cerc Gheciu Svetlana, pe
parcursul anului de studii a colaborat cu o școala din Carolina de Nord (SUA). În rezultatul
colaborării a obținut o donație de cărți în limba engleză pentru copiii cercului și nu doar.
Pe parcursul anului colectivele CCAE s-au încadrat şi în 4 activităţi organizaţional
publice raionale.
În scopul menţinerii unei ambianţe de relevaţie, de creaţie, de apropiere a copiilor din
diferite cercuri, de creare a diverselor posibilităţi de automanifestare, pe lăngă activităţile
instructiv educative membrii cercurilor de profil au fost încadraţi în 22 activităţi extraşcolare din
cadrul instituţiei, unele fiind desfășurate online sau în cadrul instituțiilor/ filialelor. La
compartimentul dat în acest an de studii s-au evidenţiat următoarele momente pozitive:
• repertoriul variat al colectivelor artistice;
• sporirea măiestriei interpretative a ansamblului de dans modern, ansamblului vocal şi
fanfarei;
• diversitatea activităţilor extraşcolare;
• utilizarea creativă a programelor de joc în cadrul sărbătorilor;
• eficacitatea managementului organizaţional public;
• desfăşurarea activităţilor de bilanţ al colectivelor artistice din cadrul CCAE s-a
petrecut în format online
În perioada anului 2020 - 2021 și Şcolile Sportive din raion au adus multiple rezultate de
performanţă.
Școala sportivă Criuleni
La Campionatul Republicii Moldova la box (18 - 22 mai 2021, or. Orhei), echipa scolii sportive
Criuleni a fost prezentată de filiala Bălțata. De mare succes s-a învrednicit Svisch Valentin care
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a devenit campion al RM și deținător al medaliei de aur ( categoria de 52 kg). Bine s-a prezentat
și Mihailic Veceaslav ( categoria de 96 kg),care a obținut locul doi și medalia de argint.
La Campionatul pe echipe al Republicii Moldova la Orientare Sportivă, echipa Școlii sportive
Criuleni (filiala Dubăsarii Vechi ) au obținut locul II (echipa de fete, 14 ani); locul III (echipa de
fete, 12 ani);Mateuța Ion, locul II la distanță medie; Temciuc Adelina, Lungu Ludmila și
Chichici Simona, locul III la distanță lungă.
La Campionatul Republicii Moldova la Cros în orasul Chisinau (17.10.2020), au participat
aproximativ 120 sportivi din diferite orașe si raioane. Echipa școlii sportive Criuleni (filiala
Riscova )a fost prezentată de Alexandra Camenșcic cu 12 sportivi. Au obținut:Locul I -Reaboi
Eduard, proba 1000 m; Locul IV- Cebotari Sergiu proba 3000 m.
Şcoală Sportivă Măgdăcești
Campionatul Republicii Moldova la fotbal ediția 2020 – 2021, au participat 4 echipe de diferite
vârste:U -17 2003-2004- Locul I, antrenori Onica Roman și Avram Eugeniu;U- 16 2005 Locul III, antrenor Potînga Vadim.
Campionatul mun. Chișinău la fotbal rezervat copiilor ediția 2021 cu 4 echipe. Rezultate: U- 14
2007- Locul II, antrenor. Grebenco Dmitri;U- 13 2008 - Locul II, antrenor Grebenco Dmitri și
Balan Iuri.
La proba Taekwondo(WTF), antrenor Mihai Frumusachi:
18-19.09.2020 Cupa deschisă a comunei Stăuceni ( Stăuceni, 254 sportivi din 13 cluburi)
Ciobanu Daniel, Solovei Vlad- Locul I;Zolotuhin Nicolae - Locul III.
25-26.09.2020 Campionatul Republicii Moldova la Taekwondo WT
Plugaru Bianca, Soltan Olga - Locul I;Efros Daniel - Locul II;Spînu Sergiu, Efros Gheorghe,
Țîgui Vladimir - Locul III;Ciobanu Daniel - Locul V.
13-14.11.2020 Kiev Open 2020 ( Kiev, Ucraina)
– Plugaru Bianca – Locul II
21-25.11.2020 Campionatul European pe Cluburi ( Zagreb, Croația 718 participanți din 42
țări)
Efros Daniel Locul III
14-15.05.2021 Cupa Calea Fericirii ( Stăuceni, 393 sportivi din 19 cluburi )
Popovici Ian, Onica Mădălin, Plop Lucas, Boaghi Alexandru, Botnari Grigore Oancea Vlad,
Oancea Alexandru și Buceațchi Ion – Locul I;
Plugaru Bianca – Locul II;
Spînu Sergiu,Soltan Olga, Ciobanu Daniel , Carp Ion, Efros Marian – Locul III.
30.05.2021 Brave Fighter Cup ( Chișinău 382 sportivi din 17 cluburi 2 țări)
Spînu Sergiu -Locul I;Oancea Alexandru -Locul II;Oancea Vlad, Plugaru Bianca - Locul III.
Membrii lotului național de Taekwondo WT a RM perioada 2020-2021:
Efros Daniel seniori - 58 kg
Țîgui Vladimir seniori – 74 kg
Efros Gheorghe seniori – 80 kg
Plugaru Bianca juniori – 52 kg
Soltan Olga juniori - 68 kg
Şcoală Sportivă Drăsliceni
Cristea Tatiana, Clipca Natalia au participat în Campionatul și Cupa Republicii Moldova la
fotbal femenin junioare și senioare ediţia 2020-2021.La categoria WU-16 GRUPA B
SEZONUL 2020-2021.LOCUL II.
11.06.2021- FC Narta-ȘS Drăsliceni senioare a devenit deținătoarea Cupei Moldovei la fotbal
femenin.
Campionatul mun. Chișinău la fotbal rezervat copiilor ediția 2021, cu 2 echipe:U- 14 2007;
U- 13 2008, antrenor Pulev Alexandr. LOCUL- II.
Administrația Școlii sportive Drăsliceni a participat la proiectul TEQBALL COACHING
COURSE FITEQ și a obținut licența acordată de federația de profil și a beneficiat de masă de
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TEQBALL și elevii ȘSDrăsliceni Hacina Marin și Efros Gheorghe au participat la prima ediție a
campionatului Moldovei de TEQBALL.
IV.Constatări, concluzii
Anul de studii 2020-2021 a demarat și s-a desfășurat în condiții sociale speciale.
În perioada de referinţă, Direcţia Educaţie şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu
priorităţile Strategiei de dezvoltare a învăţământului în raionul Criuleni, altor programe şi
strategii elaborate atât la nivel naţional, cât şi local, în colaborare eficientă cu toţi factorii de
decizie: adminstraţiile instituţiilor educaţionale, conducerea raionului, Consiliul Raional,
administraţiile publice locale, comunitatea civilă.
Începerea anului de studii 2020 - 2021 a fost anticipat de multiple acțiuni organizatorice
și de monitorizare a nivelului de pregătire a instituțiilor pentru începerea procesului educațional
în condiții de pandemie.
În conext, Direcția Educație, instituțiile educaționale din raion, în colaborare cu CSP
Chișinău, DSA și Direcțiile CR, au consolidat eforturile pentru a începe procesul educațional în
termenul stabilit de Planul- cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal.
Din componenta raională (5,27 mln lei), formată din transferurile categoriale destinate
celor 32 de instituţii şcolare din raion, instituţiile au fost susţinute la reparaţiile capitale şi la
implementarea proiectelor, la achitarea transportării elevilor la distanţe ce depăşesc 2 km, şi
transportarea liceenilor către liceele de circumscripţie, salarizează personalul de deservire a
autobuzelor, la întreţinerea şi asigurarea funcţionării autobuzelor şcolare.
Întru dezvoltarea infrastructurii și asigurarea condiţiilor adecvate pentru realizarea unui
proces educaţional de calitate, instituțiile au valorificat resursele financiare interne,
identificând și multiple surse bănești din exterior. Astfel, pentru dezvotarea bazei tehnicomateriale, achiziţionarea materialelor de construcţii, utilajului pentru cazangerii etc, şi a
serviciilor de construcţie şi reparaţii/ alte mărfuri şi servicii (inclusiv dezinfectanţi,
detergenţi, termometre), instituţiile au valoriicat din bugetele proprii suma de 2056683 de lei
şi din donaţii - suma 354464 de lei.
Restricţiile invocate de perioada pandemică asupra desfăşurării normale a procesului
educaţional în instituţiile de învăţămînt secundar general au impus anumite măsuri din partea
administraţilor şcolare. Astfel, în perioada de gestiune, martie-decembrie 2020, instituţiile de
învăţămîntr general din raion au valorificat suma 6 mln 513 mii lei de lei, inlusiv: 5 mln 435
mii lei din bugetele proprii şi 1mln 78 mii lei - din donaţii şi proiecte, care, către noul an de
studii, au fost valorificate de către instituții pentru procurarea mobilierului necesar, punând
accentul pe băncile pentru o singură persoană, pentru asigurarrea respectării distanţei sociale în
sălile de clasă şi instruirii elevilor la nivel de clasă, echipamente pentru realizarea învământului
online, au asigurat sălile de clasă cu internet, au creat condiții pentru desfășurarea procesului
educațional la distanță în clasele de elevi în carantină.
Pe tot parcusul anului școlar, în instituții s-a asigurat un mediu sigur, care favorizează
starea de bine a copiilor/ elevilor - acces la condiții de sanație moderne, temperatură
confortabilă în edificiu în perioada rece, prezența termometrelor noncontact și cantității necesare
de produse igienizante, acces la servicii de sănătate.Funcţionează WC interne în 75% din școli și
a blocurilor sanitare în 100% (apă curgătoare, după posibilitate caldă, uscătoare electrice,
prezenţa săpunului lichid și solid).
În rezultatul activităţilor desfăşurate, în raion, cu succes, a fost soluţionată problema
şcolarizării: pregătirea obligatorie către şcoală a copiilor de 5-6 ani, şcolarizarea integrală a
elevilor de 7-16 ani şi diminuarea abandonului şcolar.
Este în descreștere numărul cazurilor de abuz la toate formele de violență, se aplică
modalităţi adecvate de sprijinire a copiilor din diferite categorii de risc, se organizează şedinţe
de consiliere psihologică şi afectivă a copiilor și familiilor aflate în situații de criză.
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Cu 6 autobuse şcolare, Direcţia Educaţie a organizat transportarea elevilor din
localităţile care nu dispun de şcoală sau treapta/clasa respectivă spre instituţiile de
circumscripţie: LT Criuleni, LT Măgdăceşti, LT Mălăieşti şi LT Dubăsarii Vechi. Pentru
preşcolarii din Mălăieştii Vechi, Sagaidac şi Bălţata de Sus, localităţi care nu dispun de instituţii
şcolare, s-a organizat transportarea lor spre instituţiile preşcolare din Bălţata şi Mălăieştii Noi.
S-a achitat transportarea elevilor din s. Chetrosu şi s.Valea Coloniţei spre gmn. Hruşova
şi gmn.Dolinnoe. Întru facilitarea deplasării elevilor din satul Logăneşti, care la fel nu dispune de
şcoală, s-a modificat ruta unui autobus şcolar, care pe tot parcursul anului școlar a deservit şi
elevii din Logăneşti în drum spre gmn Drăsliceni și Ratuș. Către începutul anului şcolar, Direcţia
Educaţie a introdus o nouă rută de care au beneficiat 49 de liceeni din satele Slobozia Duşca şi
Oniţcani pentru transportare la LT „B.Dînga”, Criuleni. Altor 35 de liceeni, care se deplasează
spre LT Cruglic şi 18 - care se deplasază spre LT Boşcana, Direcţia Educaţie le-a achitat
deplasarea.
Fiecare al doilea elev servește micul dejun în incinta școlii. Se respectă prevederile
Planului- cadru referitor la obligativitatea studierii unui curs opțional pentru fiecare elev.
Asigurarea calităţii actului educaţional în instituţiile de învăţămînt din raion este
focalizată pe evaluarea calitaţii managementului şi a competenţelor profesionale ale cadrelor
didactice şi de conducere, realizata conform unui grafic unic al activităţilor de îndrumare şi
control, al DE.
Astfel, în conformitate cu planul operaţional de activitate, Direcţia Educaţie a realizat
vizite de monitorizare, evaluările tematice/ de specialitate, probele de evaluare după testele DE,
seminarele pentru conducătorii de şcoli şi grădiniţe, pentru directorii adjuncţi, pentru
educatori/organizatori, întruniriule metodice raionale la disciplinele de studiu, seminarele de
specialitate atât în deplasare , cât și la distanţă .În perioada desfăşurării procesului educaţional la
distanţă, provocat de pandemia COVID-19, practic, toţi elevii şi profesorii din instituţiile de
învăţământ din raion s-au implicat în procesul instruirii la distanţă, demonstrând iniţiativă,
creativitate. S-a monitorizat complex aplicarea actelor normative în domeniul educației,
rezultatele fiind prezentate Consiliului Consultativ și Consiliului de administrație ale DE, astfel,
asigurându-se transparenţa în activitatea decizională. În a câte cinci școli și grădinițe s-au aplicat
Metodologiile de evaluare a instituţiilor de învăţământ şi a cadrelor de conducere. E salutabil
faptul că majoritatea echipelor manageriale din instituțiile de învățământ general din raion aplică
cu responsabilitate Nomenclatorul documentației școlare.
Pe parcursul anului de studii, inclusiv în perioadele desfășurării procesului
educațional la distanță, la nivel raional, s-a acordat atenție sporită organizării și desfășurării
activităților de formare/dezvoltare profesională privitor la utilizarea eficientă a platformelor
educaționale, formarea competențelor digitale, diseminarea bunelor practici ale cadrelor
didactice, diseminarea informațiilor de la ședințele republicane ale specialiștilor DE,
implementării și realizării calitative a curricula disciplinare. Astfel, cu scop de formare la diverse
aspecte de management, au fost realizate peste 45 activități organizate pentru directorii de școli/
grădinițe/ instituții extrașcolare, directori adjuncți, specialiști ai DE. Modalitatea de desfășurare
a fost preponderent online, iar formatul: webinare, seminare, paneluri de discuție, dezbateri
publice, conferințe, ateliere de lucru, etc.
Activitatea Direcţiei Educaţie în procesul de atestare a cadrelor didactice şi de conducere
din raion a contribuit la ascensiunea profesională a 130 de cadre, inclcusiv 99 de cadre –
susţinerea/ confirmarea gradului didactic II, 29 – gradul didactic I şi 2 – gradul didactic superior.
Pentru rezultatele înregistrate în cadrul etapei raionale a Concursului „Pedagogul Anului”
(ediția a XV-a), 9 cadre didactice vor fi menţionate cu diplome și prime băneşti de la 1000 până
la 3000 lei.
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În rezultatul acţiunilor întreprinse, se menţionează îmbunătăţirea condiţiilor de instruire în toate
tipurile de instituţii. Se stabileşte tendinţa unui număr considerabil de cadre didactice de a
promova un demers didactic cu caracter formativ, deschis pentru formarea de valori, circumscris
competenţelor curriculare. Ca rezultat: calitatea studiilor constituie 55,0%, promovabilitatea
examenelor de absolvire a gimnaziului constituie 99,6%, iar a examenelor naționale de
bacalaureat – 90,60%.
O atenţie deosebită Direcţia Educaţie acordă activităţilor educative extraşcolare, care
contribuie la valorificarea şi dezvoltarea potenţialului creativ al copiilor, la cultivarea aspiraţiilor
spre spiritualitate şi frumos, la formarea aleselor calităţi personale: modestia, generozitatea,
compasiunea, dragostea şi grija faţă de cei din jur. Direcţia Educaţie, managerii şcolari au dat
posibilitate de antrenare a copiilor şi tinerilor în cadrul concursurilor, festivalurilor devenite
tradiţionale, în preponderenţă concursuri care promovează un mod sănătos de viaţă, un stil liber
de gândire. La acest capitol e de menţionat activitatea Centrului de Creaţie şi Agrement al
Elevilor şi celor 3 şcoli sportive din raion: Criuleni, Măgdăceşti şi Drăsliceni.
Activitățile întreprinse de către administrațiile școlare întru formarea spiritului de
voluntariat, dezvoltarea infrastructurii edificiilor/ a terenurilor aferente școlilor, dotarea cu
literatură și materiale didactice cu implicarea masivă a elevilor conduși de către Consiliile
Școlare, au creat parteneriate educaționale fructuoase cu administrațiile locale, organizații nonguvernamentale, fundații etc.
Multiplele proiecte implementate împreună cu partenerii menționați au avut impact pozitiv
asupra educației elevilor în vederea promovării educației ecologice, dezvoltății localității,
modului sănătos de viață, siguranța în mediul online, organizarea eficientă a timpului liber,
promovarea activităților de voluntariat, etc.
În contextul celor relatate supra, de către cadrele didactice și elevii din 24 instituții (75%)
au fost realizate 118 proiecte educaționale (au participat 286 cadre didactice și 3355 de elevi,
unele cadre didactice și elevi au participat la realizarea mai multor proiecte).
Relația Direcției Educației cu administrația publică locală de ambele niveluri este
constructivă. Se discută problemele din sistem, se caută soluții. În vederea susţinerii
performanţelor şcolare, promovării şi dezvoltării competenţelor practice, 25 de elevi cu
performanţe în domeniul intelectual, artistic sau sportiv beneficiază de Bursa de Merit a
Consiliului Raional (a cîte 100 lei lunar), achitate de către Direcţia Educaţie. Tinerii specialiști
încadrați în activitate, în anul curent de studii, din partea Consiliului raional Criuleni, au
beneficiat de prime, în sumă de 3000 lei, fiecare specialist.
Conform destinaţiei este utilizat şi fondul de educaţie incluzivă (2,34 mln lei) din care
sunt remunerate cadrele didactice de sprijin din cele 27 de centre de educaţie incluzivă din şcoli.
Prin toate demersurile sale, Direcţia Educație a urmărit şi va urmări în continuare
creşterea accesului, relevanţei şi calităţii prin îmbunătăţirea actului didactic şi a celui managerial.
Totodată, se atestă și puncte vulnerabile în procesul de implementare a politicilor
educaționale naționale și locale, care vor sta la baza planificării și realizării acțiunilor ulterioare.
Probleme ale sistemului raional de învăţământ:
-

-

angajaţii Direcţiei Educație sunt suprasolicitaţi din cauza lipsei de angajaţi şi a volumului
mare de lucru, deaceea uneori se tergiversează realizarea sarcinilor;
administrațiile instituțiilor de învățământ aplică cu unele abateri Regulamentul-tip de
organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general,
confundând atribuțiile CP și a CA;
în unele instituții, nu se respectă prevederile Regulamentului-tip de organizare și
funcționare a Consiliului de etică cu privire la instituire și respectarea mandatului de
activitate;
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baza tehnico-materială a unor instituții nu permite realizarea unui proces educațional de
calitate;
- diminuarea parteneriatului cu APL I, generează scăderea numărului elevilor alimentați
gratuit din familiile social- vulnerabile;
- nu sunt create condiții pentru liceeni de a se alimenta contra plată;
- cadrele didactice în mare majoritate nu se autoevaluează şi autosesizează în ceea ce
priveşte rezultatele academice;
- indiferenţă din partea părinţilor şi elevilor în ceea ce priveşte performanţa şcolară;
- unele discipline opționale solicitate de către părinți și elevi nu pot fi asigurate cu cadre
didactice calificate;
- deși s-au desfășurat instruiri/activități raionale de formare, unele cadre didactice au
întâmpinat dificultăți în realizarea calitativă a procesului educațional online, necesită
formarea competențelor digitale;
- valorificarea insuficientă a competențelor dobândite în cadrul activităților de formare;
- inerţia unor cadre didactice, obişnuite cu stilul clasic de predare-învăţare, mult mai
comod din punctul acestora de vedere şi lipsa pregătirii lor pentru abordarea învăţării
centrate pe elev;
- rezistența cadrelor didactice în vârstă la schimbarea curriculară;
- lipsa softurilor educaționale la disciplinele de studiu;
- nedorința unor cadre didactice de a participa la concursul,,Pedagogul anului”,
administrațiile unor instituții nu depun efort de promovare a acestora;
- colaborarea la nivel satisfăcător între instituţia de învăţământ și APL(I), precum și cu
familia, la componenta consultare, informare și feed-back precum și accesul acestora la
îmbunătăţirea procesului decizional.
Probleme majore la nivel de raion
- deficit de personal calificat pentru a organiza eficient Serviciile de sănătate, alimentația
copiilor/ elevilor, precum și gestionarea eficientă a resurselor financiare (contabili,
asistenți medicali, bucătari);
- lipsa de cadre didactice/specialiști calificați la unele discipline școlare;
- refuzul tinerilor specialiști de a se încadra în domeniul educațional;
- numărul instituțiilor școlare cu deficit de buget în creștere (10 instituții);
- dezinteres pentru studii liceale, mai ales pentru profilul real;
- insuficienta dotare a instituțiilor de învățământ cu echipament informațional modern,
mobilier, material didactic și ustensile necesare;
- lipsa posibilităților de angajare a unui psiholog școlar.
În concluzie, obiectivele de bază trasate în cadrul Conferinței pedagogice din
septembrie 2020 în mare parte au fost atinse, însă sistemul educațional actual din raion se
confruntă cu anumite probleme soluționarea cărora va deveni principala direcție de perspectivă
în anul de studii 2021-2022.
-

V.

Managementul schimbării şi perspective de dezvoltare

Calitatea învățământului de astăzi determină în mare măsură bunăstarea de mâine a
societății, deci școala are menirea socială de a modela viitorul nostru și al țării prin formarea la
elevi a însușirilor intelectuale, morale și fizice, ajutându-i să trăiască în societate.
Această viziune presupune o permanență evoluție a procesului educațional și o continuă
îmbunătățire a serviciilor educaționale oferite.
Reeşind din starea actuală a învăţămîntului în raion şi sarcinile puse de societate în faţa
sistemului educațional, activitatea Direcţiei Educaţie Criuleni şi a instituţiilor din subordine, în
noul an, va fi orientată spre:
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Domeniul: Managementul schimbării și resursele umane
-

-

Promovarea unui management eficient şi de calitate întru asigurarea funcţionării şi
dezvoltării instituţiilor educaționale din raion;
Asigurarea respectării și aplicării documentelor de politici educaționale naționale la nivel
local;
Realizarea prevederilor Standardelor de calitate din perspectiva şcolii prietenoase
copilului întru îmbunătăţirea funcţiuonalității instituţiilor educaționale (Capacitate
instituțională, Management, Currriculum);
Formarea și dezvoltarea continua a competențelor digitale ale cadrelor didactice în
organizarea învățământului la distanță în mediul online.

Domeniul: Curriculumul – calitate în educație
-

-

Implementarea curriculumului școlar, asigurând formarea de competențe necesare pentru
creșterea și dezvoltarea personală, socială și profesională pe parcursul întregii vieți;
Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice pentru satisfacerea opțiunilor
elevilor în activitățile curriculare/extracurriculare;
Diversificarea spectrului de servicii și oferte educaționale în școli prin dezvoltarea
parteneriatelor educaționale (servicii de sănătate calitative, alimentația elevilor din
clasele V-XII, curriculum la decizia școlii variat);
Motivarea elevilor prin activități cu o variată tematică extracurriculară la nivel de şcoală,
raion, republică.

Domeniul: Managementul resurselor materiale, financiare şi reţeaua instituţiilor de
învăţământ
- Crearea unei infrastructuri și a rețelei de instituții educaționale, dimensionată eficient, în
conformitate cu tendințele demografice, sociale și corespunzătoare standardelor actuale
de calitate;
- Susținerea managerilor de instituții în identificarea și planificarea eficientă a resurselor
financiare, în scopul dezvoltării bazei tehnico-materială a instituţiei de învăţământ;
- Susținerea și aplicarea la diverse proiecte investiționale întru dezvoltarea infrastructurii
instituţiilor de învăţământ.
Domeniul: Relaţii de parteneriat şi comunitatea
- Crearea unor parteneriate sociale durabile, axate pe beneficii comune pe termen lung;
- Integrarea mai activă a elevilor în comunitatea locală prin desfăşurarea unor activităţi de
parteneriat cu alte instituţii locale, participarea elevilor în viaţa comunităţii, raionului,
implicarea în proiecte;
- Instituirea acordurilor de colaborare cu instituţii de învăţământ din ţară şi peste hotare;
- Valorificarea potenţialului cultural, estetic, artistic, naţional al elevilor şi comunităţii.
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