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Desfiisurarea sedintei conform agendei

1. Organizarea activitatii Consiliului Sectorial
Dna Ministru a salutat membrii Consiliului ~i lansarea primei ~edinle a Consiliului Sectorial de
Asistenlli Extemli. De asemenea, a accentuat importanla asistenlei exteme in atingerea
obiectivelor strategice in domeniul educaliei ~i importanla convoclirii period ice a Consiliului cu
scopul asigurlirii unei coordonliri mai eficiente a asistenlei in sector. Una din mlisurile necesare
lansate este colectarea informaliei despre proiectele de asistenlli extemli in derulare. Lisla de
proiecte va fi actualizatli, dupli care va fi lacutli publicli.

Ce line de aspecte organizatorice, dna Ministru a propus organizarea in cadrul Consiliului
sectorial a grupurilor de lucru pe trepte de invlillimint: dezvoltarea timpurie a copilului,
invlillimintul pre~colar ~i primar; secundar profesional ~i mediu de specialitate; ~i invlillimintul
superior. Fiecare grup de lucru va fi condus de ~eful de direclie vizat, iar de organizarea ~i
coordonarea activitlilii Consiliului Sectorial de Asistenlli Extemli va Ii responsabilli dna Ludmila
Pavlov, ~ef al direcliei relalii internalionale ~i integrare europeanli.

DI Ciocanu (USM) a sugerat sli tie create grupurile de lucru in conformitate cu prioritlilile
Strategiei Educaliei 2020.



Dna Ministru a specificat faptul cii donatorii sint specializali pe niveluri, iar in cazul in care se
regiisesc in mai multe sub-sectoare, pot participa in mai multe grupuri de lucru. Periodicitatea
organiziirii va fi stabilitii in funclie de intensitatea reformelor ~i volumul asistenlei in sub-sector.

2. Prezentarea proiectului Strategiei Educatiei 2020

Dna Ministru a prezentat Strategia Educaliei 2020. Strategia identificii problemele majore in
sector ~i propune 0 viziune ~i'direclii strategice de dezvoltare pe termen mediu ~i lung. Strategia
este organizatii in baza a trei piloni: acces, relevanla, calitate. Strategia este orientatii spre
rezultate ~i abordeazii problemele ~i soluliile atit pe trepte de inviitiimint, cit ~i pe subiecte
transversale.

Dna Ministru in incheiere a prezentat necesitiilile imediate de asistenlii in sector, care includ:

1. Imbuniitiilirea curriculei pentru inviilamintul general;
2. Consolidarea capacitiililor pentru Inspectoratul ~colar;
3. Consolidarea capacitiililor pentru Agenlia de Asigurare a Calitiilii;
4. Asistenlii tehnicii pentru Programul cu privire la Cadrele Didactice ;
5. Asistenlii tehnicii pentru consolidarea evaluiirii in inviilamintul general.

3. Discutii pe marginea Strategiei Educatiei 2020.

DI Korsoweszki (Camera de Comert ~i Industrie) a intrebat dacii Strategia a fost elaboratii cu
participarea sectorului asociativ.

Dna Ministru a replicat cii urmiitoarele 2 luni sint destinate consultiirilor pub lice, la care sint
invitali tOli actorii interesali. Ceea ce a fost prezentat este doar un proiect de Strategie ~i 0
viziune de lungii durata. Urmiitoarea etapii este elaborarea unui Plan de acliuni pe termen scurt ~i
mediu, care va detalia acliunile prioritare ~i va stipula termenii de implementare, instituliile
responsabile ~i indicatorii de monitorizare.

DI Arion (TEMPUS) a propus extinderea termenului Strategiei pe mai mulli ani, datii fiind
viziunea sa de lungii duratii ~i complexitatea sistemului educalional.

Dna Ministru a menlionat cii termenul a fost decis la recomandarea expertilor din domeniu.
Pentru a obline un impact de la reformele intr-un sector este nevoie in mediu de 6-7 ani.

Dna Handrabura a adiiugat cii unul din reperele pentru stabilirea termenului a fost practica
europeanii, cum este Strategia Europa 2020.

Dna Bezede (ProDidactica) a felicitat echipa ministerului pentru munca depusii in elaborarea
Strategiei. Cadrele didactice au salutat Strategia ~i s-au bucurat cii dispun acum de 0 bogatii sursa
de date. Dna Bezede a propus descrierea mai detaliatii a capitolului ce line de monitorizare ~i
evaluarea strategiei, dat fiind faptul cii acesta este unul foarte important in vederea implementiirii
eficiente a Strategiei.

Dna Ministru a comunicat cii reprezentanlii comunitiilii cadrelor didactice vor fi consultate pe
marginea strategiei in cadrul Forumului profesorilor din octombrie.

Dna Handrabura a sugerat cii 0 platformii de dezbateri va constitui ~i forumul pedagogilor din
inviiliimintului secundar-general, mediu de specialitate, ~i cel superior preconizat pentru luna
noiembrie.



01 Ciocanu (USM) ~i-a exprimat optimismul ce ii inspira noua strategie. Are 0 abordare
sistemica ~i pentru prima data a elucidat starea reala a lucrurilor din sistem. Pe llnga acest fapt,
mai vine cu masuri concrete de schimbare a mentalitatii. Pina la moment, au fost doar tentative
de reforme, care nu au avut un impact real asupra continutului.

01 Jesse (American Councils) ~i-a exprimat sprijinul pentru crearea grupurilor de lucru ~i va
participa in mai multe grupuri de lucru (pre~colar, primar, pre-universitar, etc.).

Dna Lefler (UNICEF) a salutat Strategia ~i a exprimat acordul privind crearea grupurilor de
lucru pe niveluri de invatamint. De asemenea, a sugerat coordonarea perioadei de revizuire a
curriculei pentru invatamintul general astfel incH sa se poata utiliza rezultatele PISA.

Dna Bezede (ProDidactica) a fost de asemenea de acord cu impartirea pe grupuri de lucru ~i a
mentionat ca reie~ind din specializarea ProDidactica va participa in mai multe grupuri de lucru.

Dna Zbinca (ADC) a mentionat ca va continua sa activeze in sectorul VET. Totodata ADC
intentioneaza sa se implice in domeniul orientarii profesionale in Republica Moldova. Pe linga
participarea in Consiliul sectorial, ADC va lua parte ~i in grupul de lucru pe VET, respectiv in
alte grupuri relevante pentru programul sau in Republica Moldova.

Dna Madan (DUE) a recomandat utilizarea instrumentului Taiex pina la lansarea Programului de
Suport Bugetar in domeniul invatamintului vocational. In cadrul proiectului de asistenta tehnica
aferent Programului de Suport Bugetar este prevazut suport in organizarea grupului de lucru
VET.

In concluzie, dna Ministru a multurnit tuturor pentru participare ~i dialog constructiv.
Participantii au convenit asupra convocarii trimestriale a Consiliului sectorial. Periodicitatea
organizani grupurilor de lucru va fi decisa ulterior. Oxana Draguta, secretarul consiliului va
expedia membrilor propuneri privind componenta grupurilor de lucru.

Concluzii:

1. Strategia Educatia 2020 va reprezenta principalul document de referinta pentru asistenta
externa in sector in perioada 2014-2020.

2. Consiliul sectorial va fi convocat trimestrial, iar grupurile de lucru - se va decide ulterior;
3. Partenerii de dezvoltare sint solicitati sa examineze posibilitatile de sprijin a necesitatilor

urgente de asistenta prezentate in cadrul ~edintei.

Pre~edinte 1l?t- Maia SANDU
Ministru
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