REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA
DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT

ORDINUL
Nr.01-27/260
Din 07.08.2017
„Cu privire la organizarea
Conferinţei pedagogice raionale 2017”
În scopul creării unei platforme pentru dezbateri privind problemele actuale și de perspectivă ale
educației și învățământului general din raion, în temeiul circularei ME 02-13/630 din 11.07.2017 ,

emit următorul:
O R D I N:
1. Se aprobă orarul lucrărilor Conferinței Pedagogice raionale : „Acces, relevanţă şi
calitate în educaţie – competenţe pentru prezent şi viitor”. (Anexa 1)
2. Se distribuie responsabilităţile privind organizarea lucrărilor conferinţei. (Anexa 4).
3. Managerii instituţiilor de învăţământ general vor :
3.1 asigura organizarea şi desfăşurarea primelor două etape ale Conferinţei în perioada
15-18 august 2017 (anexa 1, anexa 2 );
3.2 pregăti un raport succint asupra activității instituției în anul de învățământ 2016-2017,
care va fi repartizat pentru lectură cadrelor didactice cel puțin cu 2 zile înainte de
organizarea Conferinței pedagogice;
3.3 invita la lucrările Conferinței pedagogice reprezentanții părinților, elevilor, APL,
partenerilor, comunității ;
3.4 prezenta rezoluția conferinței în format electronic până la data de 21 august la adresa
zabolotniidorina@gmail.com (anexa 3);
3.5 delega reprezentanții instituției de învățământ la atelierele și Conferința pedagogică
raională.
4. Controlul realizării prevederilor prezentului ordin mi-1 asum.

Şeful DÎ Soroca

Anexa 1
Nr.etapei Forma de
activitate
Etapa I
Ateliere de
dezbateri în
instituţia de
învăţământ
Etapa II
Conferința
Pedagogică
în instituţia
de
învăţământ
Etapa III

Ateliere de
dezbateri în

Perioada
desfășurării
15-18 august
Instituțiile de
învățământ

Participanți

Tematica

Cadre didactice

Anexa2
Sugestii metodologice
propuse de ME

15-18 august
Instituțiile de
învățământ

Cadre didactice,
părinți, elevi,
reprezentanți APL,
ONG

„Acces, relevanţă şi
calitate în educaţie –
competenţe pentru
prezent şi viitor”

18 august,

Membrii Consiliului
Raional al Elevilor,
directori adjuncți,
cadre didactice,
părinți

”Asigurarea dreptului
elevilor la opinie și
participare în procesul
decizional al instituției
de învățământ”;

Lideri sindicali,
cadre didactice,
reprezentanți ONG .

„Respectarea actelor
normative - factor
important pentru
protecţia muncii
angajaţilor”

21 august - ora
9.00

Directori

21 august - ora
9.00

Directori adjuncți

22 august - ora
9.00

Directorii
instituțiilor de
educație timpurie

Managementul
educațional în
contextul ghidării
raționale a
comunității școlare
Formarea
profesională a
cadrelor didactice
și de conducere cale de succes în
educație;
Modernizarea
instituțiilor de
învățământ în pas
cu implementarea
tehnologiilor
avansate;
„Acces, relevanţă şi
calitate în educaţie –
competenţe pentru
prezent şi viitor”

ora 9.00
LT P. Rareș
18 august,
ora 9.00
LT P. Rareș

LT P. Rareș

Etapa IV

Conferința
Pedagogică
raională

Palatul de
cultură
Ora 10.00

Directorii
instituțiilor de
învățământ general,
cadre didactice,
elevi, părinți,
consilieri raionali,
reprezentanți ai
APL, ONG

Anexa2
Sugestii metodologice
propuse de ME
Subiecte de discuții în cadrul atelierelor de lucru :
1. Asigurarea calității în învățământul general -factor prioritar în managementul
eficient;
2. Eficientizarea parcursului educațional pe dimensiunea implementării
curriculumului școlar;
3. Asigurarea dreptului elevilor la opinie și participare în procesul decizional al
instituției de învățământ;
4. Valorificarea orelor opționale în parcursul educațional;
5. Eficientizarea demersului didactic în formarea competențelor la elevi ș i
importanța dozării volumului temelor pentru acasă;
6. Managementul educațional în contextul ghidării raționale a comunității ș colare;
7. Tendințe actuale în protecția și asigurarea re alizării drepturilor copiilor, cu
accent pe prevenirea formelor de abuz, neglijare, exploatare, violență si trafic
8. Parteneriatul socio -educațional în organizarea asistenței copiilor;
9. Individualizarea - factor esențial în asigurarea incluziunii educaț ionale a
copilului/elevului cu cerințe educaționale speciale și al educației de calitate;
10. Modernizarea instituțiilor de învățământ î n pas cu implementarea
tehnologiilor avansate;
11. Formarea profesională a cadrelor didactice și de conducere - cale de succes în
educație;
12 Transparentizarea repartizării și utiliză rii mijloacelor financiare publice
alocate pentru educație la nivel local;
13.Succese si dificultăți în implementarea evaluării criteriale prin descriptori în
învățământul primar;
14.Parteneriate comunitare, naționale si internaționale în scop educativ și
cultural pentru promovarea imaginii instituțiilor de învățământ general.

Anexa 3
RAPORT – FIȘĂ GENERALIZATOARE
Conferința pedagogică din instituția de învățământ
”Acces, relevanță, calitate în educație –competențe pentru prezent și viitor”
Instituția de învățământ

Data organizării atelierelor de lucru
Nr. de participanți la ateliere
Data organizării conferinței
Nr. de participanți la conferință

SINTEZA CONFERINȚEI PEDAGOGICE ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÎNT
Probleme abordate

Soluții identificate

Bune practici, experiențe de
împărtășit

REZOLUȚIA CONFERINȚEI : (1-3 obiective pentru noul an de studii și indicatorii de
monitorizare și evaluare )

Anexa nr.4
 Elaborarea sintezei raportului despre starea învățământului din raion pentru anul de studii
2016-2017- Donos Ghenadie, șef DÎ
 Publicarea pe site DÎ a sintezei rezultatelor dezbaterilor în ateliere– Zabolotnîi Dorina
 Asigurarea transmiterii invitaţiilor la Conferinţă – Topor Sabina, şef secția managementul
curriculumului și formare profesională continuă, Andon Spinei Marina, specialist
principal;
 Asigurarea finanţării cheltuielilor preconizate pentru organizarea şi desfăşurarea
Conferinţei raionale conform devizului de cheltuieli. - Contabilitatea centralizată,
Pisaniuc Ghenadie
 Procurarea materialelor de birotică – Râșchitori Aliona, specialist economist;
 Efectuarea lucrărilor de secretariat – Pavlov Natalia, specialist principal
 Înregistrarea participanţilor şi distribuirea materialelor – Solovei Ala, Iavorschi V-na,
Cociurcă Elena, Crețu Elena– specialişti principali DÎ ,
 Asigurarea tehnică a lucrărilor conferinţei – Izvorean Elena, specialist DÎ

