GRUPUL DE LUCRU POLITICI SOCIALE,
EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE

Nr. 13/16

din 03.05.2013

Ministerului Educaţiei
al Republicii Moldova

Grupul Politici Sociale, Educaţie și Sănătate (în continuare Grupul) al Consiliului Naţional
pentru Participare a consultat proiectul Concepţiei sistemului de validare a învăţării nonformale şi informale în Republica Moldova şi comunică următoarele.
Considerăm necesară revizuirea documentului astfel încît să poată oferi, atît responsabililor de
implementare cît şi beneficiarilor, o imagine clară a procesului de validare a competențelor
vocațional tehnice obținute prin intermediul educației non-formale și informale.
Mai mult, aprobarea acestui mecanism, ar trebui să fie precedată obligatoriu de elaborarea unei
politici/strategii în domeniul educaţiei non-formale care ar reglementa începînd de la noţiune,
concept, sfere de aplicare etc., şi încheind cu potenţialii beneficiari.
În acest context, propunem Ministerului Educaţiei să revadă proiectul Strategiei Educației Nonformale elaborate, în 2008, de către Ministerul Tineretului si Sportului, pentru a crea premizele
validării experienței în mai multe domenii și la mai multe niveluri de educație. Obiectivul
recomandării emise de Comisia Europeană statelor membre privind crearea unor sisteme
naționale pentru validarea educaţiei non-formale și informale constă în faptul că toți cetățenii
unei ţări să profite din plin de oportunitățile de învățare disponibile pentru a-și spori
competențele și capacitatea de inserție profesională, pentru a stimula competitivitatea,
prosperitatea și incluziunea socială.

Cu înaltă considerațiune,

Daniela Mămăligă,
Coordonator Grup Politici Sociale, Educație și Sănătate,
Consiliul Național pentru Participare
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