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Argument

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 20212030 ”EDUCAȚIA 2030” definiește politicile Guvernului
Republicii Moldova în domeniul Educației, descrie
conținutul și mecanismul de realizare a acesteia și
determină impactul așteptat asupra societății și al
sistemului de educație (Strategia ”EDUCAȚIA 2030”).
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a Strategiei ”EDUCAȚIA 2030”
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Scopul Strategiei ”EDUCAȚIA 2030”
a) Determinarea direcţiilor de acţiuni strategice, de
acţiune necesare pentru soluţionarea problemelor şi
pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare în domeniul
educaţieie;
b) previziunea schimbărilor care vor interveni datorită
implementării strategiei;
c) precizarea determinarea resurselor necesare şi a
impactului principalelor acţiuni propuse.
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AXE VALORICE:
•Calitatea și
sustenabilitatea
•Accesibilitatea
•Adaptibilitatea
•Flexibilitatea
•Prospectivitatea
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Obiectivele strategice ale Strategiei ”EDUCAȚIA 2030”:
OBIECTIVUL STRATEGIC nr.1: Dinamizarea funcţionalităţii pieţei muncii şi a
dezvoltării socioeconomice a ţării până în anul 2030 prin valorificarea mecanismelor de
ajustare a ofertei educaţionale la necesităţile actuale şi de perspectivă a pieţei muncii,
crearea serviciilor de marketing educaţional, promovarea parteneriatelor dintre companii/
organizaţii, instituţii de învăţământ şi instituţii de cercetare ştiinţifică.
OBIECTIVUL STRATEGIC nr.2: Asigurarea pieţei muncii până în anul 2030 cu
resurse umane capabile să contribuie la dezvoltarea socială şi economică a ţării prin
dezvoltarea capitalului uman al sistemului de învățământ printr-un cadru de acțiuni
sistemice care să cuprindă toate procesele (recrutare, selecţie, integrare, motivare, formare
iniţială şi continuă, evaluare, salarizare), toate categoriile de personal de la toate nivelele
sistemului (educaţie preşcolară, învăţământ general, profesional-tehnic, superior, formarea
continuă).
OBIECTIVUL STRATEGIC nr.3: Asigurarea până în anul 2030 a accesului la educaţie
pentru toţi copii şi tinerii ca factor determinant de dezvoltare a personalităţii umane, dar şi
factor al educației de calitate.
OBIECTIVUL STRATEGIC nr.4: Valorificarea/ asigurarea coeziunii şi protecţiei
sociale a tuturor agenţilor educaţionali pentru oferirea unei educaţii de calitate.

OBIECTIVUL STRATEGIC nr.5: Dezvoltarea ciclică şi continuă a curriculumului
educaţional: relevant, performant, coerent, flexibil, contextual, centrat pe cel ce învaţă,
orientat spre formarea de competenţe în mod activ, aplicând cele mai moderne tehnologii
didactice şi informaţionale.
OBIECTIVUL STRATEGIC nr.6: Asigurarea calităţii şi a funcţionalităţii sistemului de
învăţământ prin valorificarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale moderne în
condiţiile prioritizării instruirii online, inclusiv la etapa postpandemică.
OBIECTIVUL STRATEGIC nr.7: Asigurarea realizării intereselor, aptitudinilor,
oportunităţilor la nivel maxim prin educaţia nonformală și informală a copiilor, tinerilor şi
adulţilor, ca formă şi modalitate de realizare a educaţiei pe parcursul întregii vieţi.
OBIECTIVUL STRATEGIC nr.8: Reconsiderearea sistemului de cercetări ştiinţifice,
inclusiv în cadrul universitar din perspectiva integrării învăţământului, cercetării şi pieţei
muncii, asigurând până în anul 2030 o acoperire cu cercetări ştiinţifice a cel puţin 60% din
problematica priorităţilor naţionale în cercetare.
OBIECTIVUL STRATEGIC nr.9: Consolidarea capacității manageriale, instituționale
și dezvoltarea culturii organizaționale în sistemul educațional din perspectiva realizării
politicii educaționale, dezvoltării strategice și creșterii performanțelor sectorului Educație
cu cel puțin 10 poziții, conform Indexului Competitivității Globale către anul 2030.

Impactul pe termen lung

• Prin educaţie va fi promovat un mod sănătos de viaţă,
astfel încât să fie majorată speranţa de viaţă sănătoasă, se
va reduce rata criminalităţii şi se va îmbunătăţi nivelul
de prosperitate şi împlinire.
• Sistemul educaţional va genera o creştere economică de
calitate şi sustenabilă.
• Nu mai puţin important este faptul că odată cu creşterea
accesului la educaţie de calitate pentru toţi oamenii, vor
fi schimbate atitudini, relaţiile sociale se vor îmbunătăţi,
administraţia publică va fi mai responsabilă şi receptivă,
iar generaţii întregi vor fi pregătite pentru a contribui la
dezvoltarea durabilă.

Programul de implementare al
Strategiei ”EDUCAȚIA 2030”:
Programul de implementare a Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030
”EDUCAȚIA 2030” (în continuare Program) reprezintă un document de politici care
stabilește sistemul de acțiuni și responsabilității pentru factori de decizii la toate nivelurile
sistemului de educație.
Programul este elaborat în conformitate cu Planul Național de Acțiuni, Programul de
activitate al Guvernului Republicii Moldova, Obiectivele Dezvoltării Durabile ”Educația 2030”, ca
mecanism de implementare a Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030
”EDUCAȚIA 2030”.
În acest sens, Programul transpune misiunea, obiectivele strategice și direcțiile
prioritare în acțiuni concrete de dezvoltare cum a sistemului de educație așa și a sectorului
socioeconomic prin sistemul educației.
Programul va servi drept temei privind elaborarea Planurilor operaționale de activitate
a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a Direcțiilor raionale/ municipale de
învățământ, a instituțiilor de învățământ, altor structuri interesate.

Vă mulțumim
pentru atenție!

