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CONFERINŢA 

"Consolidarea politicilor educaționale şi creşterea 
nivelului de susținere a acestora de către beneficiarii 

direcți şi indirecți ai sistemului educațional" 
 

20 mai 2015 
 

AGENDA 
 

Locul: Hotelul Jolly Alon, str. Strada Maria Cibotari 37, or. Chişinău 

Durata: 9.30 − 15.00 

 

09.30 – 10.00 Înregistrarea participanţilor. Ceaiul/cafeaua de bun venit. 

10.00 – 10.20  Cuvânt de salut. 
Arcadie Barbăroşie, director executiv, Institutul de Politici Publice. 

 Ana Coreţchi, Director al Programului educaţional, Fundaţia Soros-Moldova. 

 Valentina Chicu, şefa Direcţiei învăţământ preuniversitar, Ministerul 
Educaţiei. 

10.20 – 10.40 Principalele rezultate ale  Proiectului. 
Arcadie Barbăroşie, director executiv, Institutul de Politici Publice. 

10.40 – 11.00 Pentru un învăţământ liceal mai eficient şi mai atractiv. 
Mihail Paiu, doctor, conferenţiar universitar, şef de laborator, Centrul de 
politici educaţionale în învăţământul superior, Universitatea de Stat din 
Moldova. 

11.00 – 11.20 Cum să diminuăm corupţia în învăţământ. 
Anatol Gremalschi, profesor, director de programe, Institutul de Politici 
Publice. 

11.20 – 11.40 Pentru evaluări şcolare obiective şi relevante. 
Ion Spinei, conferenţiar universitar, prorector,  Institutul de Formare 
Continuă. 

11.40 – 12.00 Discuţii. 

12.00 – 12.20 Pauză de ceai/cafea. 
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12.20 – 12.40 Educaţie pentru toţi: de la excluziune la incluziune. 
Angela Cara, doctor, şef de departament, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 

12.40 – 13.00 Educaţia timpurie: Un început promiţător. 
Aglaida Bolobpceanu, doctor habilitat, profesor universitar, şef de 
departament, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 

13.00 – 13.20 Studiu sociologic: Percepţia reformelor şi a problemelor din învăţământul 
general. 
Natalia Vlădicescu, master în dezvoltarea comunitară şi managementul 
social, coordonator al departamentului studii calitative, Centrul de 
Investigaţii Sociologice şi Marketing "CBS-AXA". 

13.20 – 13.50  Discuţii. 

13.50 – 14.10  Cuvânt de încheiere. 
Arcadie Barbăroşie, director executiv, Institutul de Politici Publice. 

14.10 – 15.00 Prânzul 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


