Vizita Viceministrului Educației (21.02.2017)
La data de 21.02.2017, raionul Drochia a avut onoarea să-l aibă ca oaspete pe dnul
Vasile Marina - viceministrul Educației, împreună cu Arcadie Andronic consilierul responsabil de învățământul superior și Ludmila Caraulan - curatorul
raionului Drochia.
Scopul vizitei a constat în identificarea problemelor cu care se ciocnesc
profesioniștii din sistemul de învățământ din raionul Drochia si măsurile de
depășire și/sau soluționare a acestora.
Vizita s-a declanșat la Consiliul raional Drochia, unde dnul Vasile Marina a avut
o întrevedere cu dnul Vasile Grădinaru - președintele raionului Drochia, dnul
Vitalie Josanu - vicepreședintele raionului și dnul Ion Recean - șeful Direcției
Învățământ, Tineret și Sport Drochia.
Dnul Vasile Grădinaru a făcut o incursiune a situației curente pe raion în domeniul
educației, succesele, lacunele și problemele cu care se confruntă autoritățile,
părinții, copiii, dar și cadrele didactice.
Echipa a continuat vizita la Liceul Teoretic ”B. P. Hașdeu” din orașul Drochia,
unde s-au adunat managerii instituțiilor preșcolare, de învățământ și colaboratorii
Direcției Învățămînt, Tineret și Sport Drochia.
Abordările stringente au fost:
1. Insuficiența unităților de transport pentru transportarea elevilor la școliile de
circumscripție;
2. Motivarea tinerilor specialiști pentru a activa la sate;
3. Simplificarea curricumului de studii;
4. Elaborarea Regulamentului de stabilire a tarifărilor cadrelor didactice;
5. Modificarea sistemului de salarizare;
6. Stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor cadrelor didactice.
La fel, dnul Vasile Marina a efectuat o vizită la Școala profesională din orașul
Drochia. Dna Ecaterina Arefti - directorul Școlii profesionale și dna Ecaterina
Levco - directorul adjunct, au prezentat contingentul de elevi, staff-ul, specialitățile
studiate, blocul de studii, căminul și atelierul de studii care este în curs de
renovare.
În cadrul discuțiilor au fost scoase în evidență un șir de probleme cu care se
confruntă cadrele didactice și elevii din instituție:
1. Asigurarea Școlii profesionale cu materiale didactice moderne;

2. Asigurarea Școlii cu spații pentru petrecerea lucrărilor practice, dotarea
acestora cu aparataj tehnic modern;
3. Asigurarea specialiștilor după absolvire cu locuri de muncă (cererea să
corespundă cu oferta);
4. Identificarea agenților economici care ar asigura petrecerea practicii de
producere și a instruirii practice.
La Pelinia, viceministrul a avut o întrevedere cu profesorii Liceului Teoretic, în
cadrul căreia au fost examinate un șir de întrebări conexe activității
profesionale.

