
                                                   

 

 

 

 

Dezvoltarea și consolidarea  
politicilor educaționale în Republica Moldova 

 

 

Proiecte ale societății civile, 

finanțate de Fundațiile pentru o Societate Deschisă prin intermediul 

Fundației Soros-Moldova şi desfăşurate în parteneriat cu 

Ministerul Educației 

 

Proiecte au fost selectate prin concursul organizat de către Fundația Soros-

Moldova in scopul de a încuraja centrele analitice si organizațiile societății 

civile din domeniul educațional sa contribuie la lansarea discuțiilor publice 

si articularea poziției actorilor neguvernamentali față de procesul de 

reformare a politicilor educaționale din Republica Moldova 
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Consolidarea politicilor educaționale şi creşterea nivelului de 
susținere a acestora de către beneficiarii direcți şi indirecți ai 

sistemului educațional 

 

Scopul proiectului 
Accelerarea reformelor în educație prin perfecționarea politicilor educaționale şi 

creşterea gradului de implicare a cetățenilor în modernizarea învățământului 

Obiectivele proiectului 

 Analiza politicilor educaționale curente şi de perspectivă 

 Consolidarea capacităților umane în promovarea reformelor 

 Creşterea transparenței în sectorul educației 

 Informarea şi mobilizarea cetățenilor 

Grupurile țintă 
Elevi, părinți, cadre didactice şi de conducere, reprezentanți APL, mediul academic, 

reprezentanți mass media 

Activitățile principale 

 Desfășurarea a două cercetări sociologice (evaluarea nivelului de bază și evaluarea 

impactului). 

 Elaborarea a patru studii de politici educaționale. 

 Organizarea Mese Rotunde “Reformele în educație văzute din interiorul şi exteriorul 

sistemului de învățământ”. 

 Elaborarea de recomandări de îmbunătățire a documentelor de politici educaționale. 

 Instruirea a 30 de angajați cu funcții de conducere din sectorul educației, a 30 de 

reprezentanți ai APL și a 15 reprezentanți ai mass media. 

 Selectarea şi sistematizarea datelor deschise despre fiecare instituție de învățământ. 

 Elaborarea Portalului Web. 

 Conectarea Portalului Web la Sistemul de cartografiere şi postarea lui pe Internet. 

 Filmarea a două clipuri TV. 

 Publicarea a cinci articole în presa scrisă. 

 Pregătirea şi punerea pe post a cinci emisiuni TV și a cinci emisiuni radio. 

 Dezbateri publice în regiunile Nord, Centru şi Sud, Chişinău, Bălți, UTA Găgăuzia. 

 Diseminarea rezultatelor Proiectului. 
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Rezultatele scontate 

 cercetări sociologice efectuate  2; 

 studii de politici elaborate şi publicate  4; 

 angajați cu funcții de conducere din sectorul educației instruiți  30; 

 reprezentanți ai APL instruiți  30; 

 reprezentanți ai mass media instruiți  15; 

 Portal Web cu date deschise despre şcoli accesibil în Internet; 

 instituții de învățământ datele deschise despre care sunt accesibile în Internet  

1400; 

 Masa Rotundă organizată  1; 

 dezbateri publice organizate  6; 

 apariții în mass media  15; 

 creşterea nivelului de cunoaştere a reformelor în învățământ  cu 20%; 

 creşterea gradului de susținere a reformelor în învățământ  cu 10%; 

 îmbunătățirea calității documentelor de politici educaționale; 

 implicarea crescândă a beneficiarilor direcți şi indirecți ai educației în promovarea 

reformelor. 

 

Web: www.ipp.md 

E-mail: ipp@ipp.md 

  

mailto:ipp@ipp.md
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E DUrabil - Un sistem durabil și eficient de informare, consultare şi 
implicare în procesul reformelor educaționale din Republica 

Moldova 

 

Scopul proiectului 
A contribui la consolidarea  unui sistem durabil și eficient de consultare, participare și 

implicare publică prin care cetățenii să fie  informați, consultați și implicați în procesul 

de concepere și implementare a reformelor educaționale din Republica Moldova. 

Obiectivele proiectului 

 Fundamentarea deciziilor de politică educațională ca urmare a colectării de date 

relevante, actuale și valide în cadrul unor cercetări reprezentative la nivel național, 

care să investigheze stadiul actual al necesităților educaționale, al gradului de 

cunoaștere de către populația vizată direct de/în procesul de învățământ și nivelul 

implicării actorilor sociali semnificativi în procesul luării deciziilor de politică 

educațională. 

 Formularea de recomandări de politici si de intervenții educaționale strategice în 

urma unui proces participativ de consultare și de implicare a actorilor sociali (părinți, 

profesori, responsabili școlari, actori comunitari relevanți, jurnaliști de specialitate, 

reprezentanți ai angajatorilor și ai unor ONG-uri etc.).  

 Crearea de reprezentări pozitive și de condiții favorabile reformelor educaționale 

prin derularea de acțiuni coerente de informare, promovare și popularizare a 

inițiativelor și evenimentelor cu specific educațional atât în rândul beneficiarilor 

direcți (cadre didactice, părinți, elevi/studenți, specialiști etc.) cât și la nivelul opiniei 

publice (media tradițională - ziare, radio, televiziune, noile media - forumuri, bloguri, 

comunități virtuale, rețele de socializare). 

Grupuri țintă 
Elevi, părinți,  personal educațional, responsabili instituționali din sistemul școlar 

(directori de școli, inspectori școlari); actori comunitari și sectoriali reprezentativi 

(angajatori, specialiști din ONG-uri, jurnaliști de specialitate etc.). 

Activitățile principale 

 Cercetare sociologică națională - sondaj (de tip diagnostic) 

 Cercetare calitativă (etapa 1, ex-ante) 

 Cercetare calitativă (etapa 2, ex-post) 

 Campanie națională de consultări publice (Grupurile de lucru locale)  

 Ambasadorii reformelor educaționale  
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 Conferința de prezentare a rezultatelor cercetării 

 Acțiuni de vizibilitate media  

 Campanie de  informare / sensibilizare / conștientizare publică 

 Conferința de închidere a proiectului 

Rezultate așteptate: 

 Raport de cercetare (Analiza necesităților și priorităților de reformă în educația din 

Republica Moldova)  1; 

 Raport de cercetare (Evaluarea implicării sociale în procesul de educație, disponibil în 

format electronic pe platforma online a proiectului)  1; 

 Ambasadori ai educației de calitate  ce vor participa la consultările publice  100; 

 Întâlniri lunare ale fiecăruia dintre cele 10 grupuri de lucru  50; 

 Rapoarte ale întâlnirilor grupuri lor de lucru  50; 

 Seturi de recomandări de politici publice – 10 ; 

 Strategie de informare/sensibilizare/conștientizare media concepută și 

implementată;  1; 

 Buletine informative săptămânale – 20 ; 

 Acțiuni de persuadare publică  50;  

 Rapoarte de participare la evenimente/acțiuni educaționale  50; 

 Jurnale narative ale participanților la grupurile de lucru – 100; 

 Apariții unice în media (reportaje, articole/note de presă, participări la emisiuni; 

însemnări în bloguri/forumuri etc.) – 20 ; 

 

 

Web: www.catalactica.md 

E-mail: nicsali@yahoo.com 

 

  

mailto:nicsali@yahoo.com
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Pentru  reforme calitative în educație 

Scopul proiectului 
A contribui la dezvoltarea și consolidarea politicilor/reformelor educaționale în 

Republica Moldova prin lansarea discuțiilor publice la nivel local și articularea poziției 

actorilor comunitari  față de acest proces. 

Obiectivele proiectului 

 Implicarea actorilor sociali în discuții publice referitor la oportunitățile oferite de 

reformele din domeniul educațional. 

 Promovarea reformelor curente în domeniul educațional în vederea sensibilizării 

opiniei publice pentru implementarea calitativă a acestora la nivel local. 

Grupuri țintă 
Părinți, profesori, reprezentanți APL, factori de decizie de la diferite instanțe 

educaționale, ONG-uri, grupuri de inițiativă. 

Activitățile principale 

 Discuții publice locale pentru actori educaționali și comunitari: părinți,  APL, 

parteneri sociali, profesori  etc. 

 Mese rotunde tematice. 

 Rubrici tematice în Făclia și Didactica PRO, site-urile CEPD, ME. 

 Cicluri de interviuri (Radio, TV). 

 Promovarea reformelor și schimbărilor de calitate prin intermediul materialelor de 

informare / sensibilizare (pliante, fly-ere). 

Rezultate așteptate: 

 Grad sporit de informare a actorilor comunitari asupra necesității și importanței 

reformelor educaționale  

 Nivel avansat de sensibilizare a actorilor comunitari vizavi de necesitatea reformelor 

continui în domeniul educațional cu scopul sincronizării învățământului cu toate 

schimbările din societate 

 Dialog constructiv și  durabil în vederea conştientizării rolului reformelor 

implementate până la moment şi clarificarea condițiilor și premiselor locale de către 

toți actanții 

 Actori comunitari  implicați şi motivați pentru participarea în dialogurile publice pe 

marginea politicilor educaționale și reformelor actuale 

 Soluții aici și acum  pentru problemele educaționale stringente resimțite de 

comunitate 
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 Beneficii personale și comunitare / sociale ale participanților la proiect prin 

înțelegerea corectă a esenței reformelor și a modului în care acestea îl vizează direct 

ca părinte, membru al comunității, cetățean 

 10 întruniri  pentru actori educaționali și comunitari (în 5 centre raionale și 5 

comunități rurale cu gimnaziu sau liceu de circumscripție) 

 300 persoane participante la seminare locale pentru actori educaționali și comunitari 

 3 mese rotunde regionale organizate cu participarea a diverşi actori comunitari, în 

vederea consolidării şi promovării politicilor educaționale 

 60 de persoane participante la mesele rotunde 

 3 probleme-cheie/documente de politici dezbătute în cadrul meselor rotunde: Codul 

Educației, Strategia 2020, Strategia sectorială de descentralizare, Optimizarea rețelei 

școlare 

 3 texte cu recomandări de implementare eficientă a documentelor date la diferite 

niveluri promovate pe rubrica proiectului, în alte mijloace mass media 

 

 

Web: www.prodidactica.md 

E-mail: prodidactica@prodidactica.md  

 

 

mailto:prodidactica@prodidactica.md

