
„Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria  

exprimării creatoare și bucuria cunoașterii”  

Albert Einstein 

 

Concursul ,,Pedagogul anului 2021” la Ocnița 

 

În perioada 26-28 ianuarie 2021 s-a desfășurat etapa raională a concursului ,,Pedagogul anului 

2021”, care a fost organizată în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a 

Concursului republican „Pedagogul anului”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 370 din 

12.04.2006 şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului raional „Pedagogul anului”, 

aprobat prin Decizia Consiliului Raional nr.8/6 din 07.12.2017. 

Concursul „Pedagogul Anului” a devenit un factor relevant de promovare a imaginii şcolii în 

societate, un mijloc de stimulare şi apreciere a muncii cadrelor didactice. Acest concurs oferă 

oportunitate tuturor participanţilor de a promova înalta măiestrie pedagogică, competenţele 

profesionale avansate şi de a-şi crea o imagine pozitivă în societate. 

În cadrul etapei raionale a concursului au fost desemnați 5 învingători din instituțiile de 

învățământ, dascăli cu experienţă pedagogică avansată, deţinători ai gradelor didactice unu și doi. 

Participanţii la concurs au demonstrat competenţe profesionale deosebite, tehnici şi procedee 

didactice eficiente, moderne și captivante. Au fost susţinute ore publice bogate în conţinut, 

structurate corect din punct de vedere ştiinţific şi metodic cu materiale didactice şi metode 

interactive eficiente. Participanţii la concurs s-au evidenţiat pe parcursul activităţii prin 

profesionalism, eleganţă, dăruire, abnegaţie, gratitudine, obiectivitate, generozitate, umanism. 

Competențele și abilitățile cadrelor didactice participante la concurs au fost apreciate de un 

juriu specializat, care a decis următorul clasament: 

Locul I – Arhire Alexandr, profesor de limba engleză,  

IP LT „Gh. Biruitorul”, or. Ocniţa, GD II; 

Locul II – Ceban Natalia, profesoară de limba engleză,  

IP LT „M. Sadoveanu”, or. Ocniţa, GD I; 

Locul II – Botnari Viorica, profesoară de fizică,  

IP LT „C. Stamati”, s. Ocniţa, GD II; 

Locul III – Sorocatîi Oxana, profesoară de limba şi literatura română, 

IP Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca, GD II; 

Locul III – Cernilevschi Hristina, profesoară de limba şi literatura română, 

IP Gimnaziul Hădărăuţi. 

Învingătorii vor primi diplome și premii bănești acordate de Consiliul raional: 

Premiul I – 6000 lei; 

Premiul II – 2500 lei; 

Premiul III – 1500 lei.  

Mulţumim participanţilor concursului ”Pedagogul anului 2021” şi le urăm inspiraţie, 

tenacitate, optimism nesecat, consecvenţă, tărie de caracter, recunoştinţă sinceră din partea 

discipolilor, împlinire personală şi profesională. 

Dorim, dlui Arhire Alexandr, învingător al etapei raionale succes la etapa republicană a 

concursului ,,Pedagogul anului 2021”. 

Direcţia Învățământ a CR Ocnița exprimă sincere mulţumiri echipelor manageriale ale 

instituţiilor LT ,,Gh. Biruitorul”, LT ,,M. Sadoveanu”, LT ,,C. Stamati”, Gimnaziul Hădărăuţi, 

Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca pentru susţinere şi crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a 

concursului. 

 

 

Nina Vacari , 

șef  SMCFPC, DÎ Ocnița 


