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ORDIN
din „ 19 ” februarie 2018 Nr.97

Ref: „Cu privire la rezultatele etapei raionale a
Concursului „Cel mai reuşit debutpedagogic”- ediţia anului 2018”.

Anul 2018 este a opta ediţie a concursului „Cel mai reuşit debut pedagogic”. 
Obiectivele concursului sunt: sporirea prestigiului profesiei de pedagog în rândul 
tinerilor specialişti, stimularea activităţii creative a lor, motivarea tinerilor 
specialişti pentru autoevaluarea şi formarea continuă.

La etapa raională a concursului au fost depuse 5 dosare de participare. Ceilalţi 3 
tineri specialişti, care activează primul an în instituţiile din raion n-au fost 
mobilizaţi de către managerii şcolari pentru a se încadra în concurs. La nivelul de 
raion concursul s-a desfaşurat în 2 etape, conform cerinţelor ordinului şefului DE 
nr. 29 din 24.01.2018. La prima etapă, care s-a desfaşurat la 13.02.2018, comisia şi 
juriul concursului au examinat, apreciat materialele incluse în dosarele 
participanţilor: oferta de participare, chestionarul, dosarul, eseul pe tema „De ce 
am devenit profesor/învăţător/educător ?” şi materialele din practica de lucru a 
cadrului didactic începător, proiectul lecţiei sau al unei activităţi extracurriculare . 
Membrii Juriului au apreciat proiectele didactice după următoarele criterii: locul în 
sistemul de lecţii-în scopul asigurării succesiunii logice,integrării într-un tot unitar, 
selectarea competenţelor, obiectivelor şi tipului lecţiei, strategiilor de predare- 
învăţare-evaluare adecvate competenţelor, obiectivelor şi conţinuturilor 
cumculare, promovarea interdisciplinarităţii şi transdisciplinarităţii, asigurarea 
diferenţierii şi individualizării procesului educaţional, determinarea formelor şi 
tehnicilor de evaluare, dezvoltarea feedback-ului în contextul ECC.

/V

In baza Deciziei Juriului, expusă în Procesul verbal nr.l din 13.02.2018, au fost 
selectate - 5 cadre tinere şi promovate, conform rezultatelor obţinute, pentru în 
etapa II a concursului.
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Juriul a atestat un şir de neregularităţi inexplicabile:
• Nu se alcătuiesc dosare conform cerinţelor Regulamentului.
• Pregătirea superficială a tinerilor cadre la mai multe compartimente: teoria 

obiectului, metodica, psihologie etc.
• Lipseşte ghidarea din partea CA.
Etapa Il-a a inclus 2 probe la care au fost supuse cei 5 concursanţi prezenţi pe 

15.02.2018:
1. Activitatea „ Eu sunt profesor/învăţător/educator” prezentată pe parcursul a 

10 min. de fiecare concursant.
2. Activitatea „Prezentarea proiectului unei lecţii” (propus şi pentru I etapă).

In timpul expunerii demersului educaţional pe parcursul a 10 min. şi în timpul
celor 5 min. de dezbateri, concurenţii au demonstrat gradul de creativitate , 
capacitatea de a analiza proiectul şi a argumenta alegerea metodelor, strategiilor şi 
tehnicilor de predare/învăţarea/evaluare. Concurenţii au autoevaluat gradul 
corectitudinii de selectare şi realizare a competenţelor şi obiectivelor, au justificat 
competenţele promovate şi stilul didactic personal.

A

In baza proceselor verbale ale şedinţelor Comisiei organizatorice şi Juriului nr. 
1 din 13.02. şi nr. 2 din 15.02.2018, cerinţelor Regulamentului de organizare şi 
desfaşurare a concursului raional „Cel mai reuşit debut pedagogic “, capitolele V 
şi VI, aprobat prin Decizia Consiliului Consultativ al DE nr. 1/3 din 25.05.2010 şi 
ordinul nr.24 din 24.01.2018 , emit următorul

Ordin:
1. A'aproba rezultatele concursului raional „Cel mai reuşit debut pedagogic “, 

expuse în procesele verbale ale comisiei de concurs, juriul nr. 1 din 13.02 şi nr. 2 
din 15.02.2018.

2. Pentru insistenţă şi perseverenţă în mobilizarea şi asigurarea participării 
eficiente a cadrelor tinere la concurs raional „Cel mai reuşit debut pedagogic” 
Consiliilor de Administraţie din următoarele instituţii: cr/gr Sîngereii Noi, gim. „I. 
Vatamanu” Mîndreştii Noi, gim. „V. Alecsandri” Drăgăneşti, gim. Bilicenii Noi, 
gim. „V. Mereniuc” Bilicenii Vechi, li se anunţă mulţumire.

3. Conducătorii institutiilor prescolare, preuniversitare şi complementare:
• Se atenţionează despre neasigurarea participării tuturor cadrelor didactice 

tinere debutante la concursul raional „Cel mai reuşit debut pedagogic” - 
2017-2018.
Vor analiza împreună cu specialiştii tineri situaţia concretă individuală şi 
vor mobiliza tinerii angajaţi să participe la concurs- ediţia anului de studii
2018-2019.

4. A premia cu Diplomă de Merit si premiu bănesc, în sumă de o sută de lei

1 . Bardier Marina Cr/ gr Sîngereii Noi Educator
2. Cemei Oxana Gim. „I. Vatamanu” Geografie/ biologie
3. Nacu Elena Gim. „V. Alecsandri” LL Engleză
4. Petraru Ana Gim. Bilicenii Noi Clasele primare
5. Răileanu Elena Gim. „V. Mereniuc” Matematica



5. A acorda titlul „Debutantul anului 2018”, Diplomă de Merit şi premii băneşti 
participanţilor la etapa a II -a  concursului raional ediţia anului de studii 2017- 
2018 în felul următor:

Locul I, premiul bănesc lOOOlei -  Bardier Marina, educator, cr/ gr Sîngereii Noi 
Locul II, premiul bănesc 800 lei — Nacu Elena, LL Engleză, 
gim. „V. Alecsandri” Drăgăneşti.

Locul III, premiul bănesc 500 lei -  Răileanu Elena, matematica, gim.- „V. 
Mereniuc” Bilicenii Vechi
Mentiune, premiul 300 lei -  Cernei Oxana, geografie/biologie, gim. „I. Vatamanu” 
Mentiune, premiul 300 lei -  Petraru Ana, clasele primare, gim. Bilicenii Noi
6. Centrul metodic raional fdl.Ion Rosca);

• Va generaliza experienţa managerilor din instituţiile participante la 
concursul raional ediţia anului 2018 privind mobilizarea cadrelor didactice 
începătoare şi implicarea personală în desfaşurarea concursului.

• Va mediatiza performanţele specialiştilor tineri la etapa a doua a concursului 
în cadrul activităţilor raionale de formare continuă cadrelor .

• Va mobiliza cadrele manageriale pentru propagarea şi desfaşurarea 
concursului pe parcursulanului de studii 2018-2019.

7. Contabilitatea DE Sîngerei va asigura finanţarea concursului, conform 
cerinţelor Regulamentului şi punctelor 4,5 ale prezentului ordin către Ziua 
Pedagogului-2018.
8. Responsabil de îndeplinirea cerinţelor prezentului ordin se desemnează dl Ion 
Rosca, Sef CMR.
9. Şef- adjunctul DE dl M. Curciuc va monitoriza îndeplinirea cerinţelor ordinului.

Ex.: Ion Roşca, 069729264


