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Noua paradigmă a educaţiei

Schimbarea societăţii şi economiei europene, aflate în faţa celei
mai mari provocări din istoria sa, determină necesitatea de a crea
o altă paradigmă a educaţiei, atât la nivel instituţional, cât şi la
nivel individual.

Învăţarea pe tot parcursul vieţii (Life Long Learning)
este un proces continuu de oportunităţi flexibile de învăţare,
corelând învăţarea şi competenţele dobândite în instituţiile
formale cu dezvoltarea competenţelor în contexte nonformale şi informale, în special la locul de muncă.
Educația nu se oprește la momentul
obţinerii unei diplome şi a unui loc de muncă.

Aceasta presupune învăţarea neîntreruptă, oricând şi
oriunde.

Învățarea pe tot parcursul vieții
cuprinde
educația timpurie,
învățământul preuniversitar,
învățământul superior,
educația și formarea profesională continuă a adulților.
Învățarea pe tot parcursul vieții se realizează în contexte
de învățare:
 formale,
 nonformale și
 informale.






 Învăţarea în context formal reprezintă o învăţare organizată și
structurată și se fundamentează pe o proiectare didactică
explicită.

Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii
(Lifelong Learning Programme – LLP),
a fost lansat de
Comisia Europeană în anul 2007
Cadrul strategic pentru educație și formare (ET2020) a
permis țărilor UE să identifice patru obiective comune:
 realizarea obiectivelor programului de învățare pe tot
parcursul vieții și ale programului privind mobilitatea;
 îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării;
 promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei
active;

 stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului
antreprenorial, la toate nivelurile de educație și de
formare.
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DESPRE PROIECT
 Proiectul “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE
ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA - COMPASS” vizează:
 integrarea în modelul universitar a învățării pe tot parcursul
vieții (ULLL) constituind o abordare care necesită reacții
imediate la nivel național și instituțional și acțiuni comune în
Republica Moldova.
 crearea condițiilor ca instituțiile naționale, care
gestionează procesul în învățământul superior și instituțiile
superioare de învățământ, să administreze strategic
învățarea pe parcursul vieții la nivel instituțional fiind
considerată drept obiectiv general al proiectului și
principala susținere a rolului responsabil și complementar al
Republicii Moldova în cadrul EHEA.

GRUPURI ȚINTĂ:
 reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii

și Cercetării al Republicii Moldova;

 promotori ai procesului Bologna la nivel
național;

 conducători/manageri ai instituțiilor de
învățământ superior;
 directori ai Centrelor universitare LLL;
 personalul operațional ULLL.

Obiectiv general:
facilitarea procesului de integrare a
Republicii Moldova în EHEA, prin
integrarea în RM a unui model
universitar de învățare pe parcursul vieții
(ULLL) incluziv și receptiv.

Obiective specifice ale proiectului:
 OB1: Promovarea si consolidarea culturii învățării pe tot parcursul
vieții (Life Long Learning) în Republica Moldova și consolidarea
consensului național al actorilor-cheie în problemele de dezvoltare
universitară.
 OB2: Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și
stimularea schimbărilor de reglementare în domeniul învățării pe
tot parcursul vieții în Republica Moldova.
 OB3: Dezvoltarea funcției de integrare a universităților din
Republica Moldova prin încorporarea și dezvoltarea strategiilor
universitare de învățare pe parcursul vieții.
 OB4: Sporirea capacităților instituționale ale universităților din
Republica Moldova pentru implementarea eficientă a reformelor
privind învățarea pe tot parcursul vieții.

Partenerii proiectului
European University Continuing
Education Network, Belgium
University of Turku, Finland
Danube University of Krems, Austria
University of Graz, Austria
Eoropean Policy Development and
Research Institute, Slovenia
IL 3, University of Barcelona, Spain
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University of Genoa, Italy
University of Brest, France

Partenerii proiectului
Academia de Studii Economice din
Moldova
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă” din Chișinău
Academia de Muzică, Teatru și arte
Plastice
Universitatea de Educație Fizică și Sport
Universitatea
Pedagogică de Stat
”Ion Creangă” din
Chișinău

Universitatea Cooperatist-comercială din
Republica Moldova
Universitatea de Stat din Comrat

Obiective
ULLL

Obiectivele UPSC - ULLL

 Reconceptualizarea ULLL la nivel instituțional.
 Elaborarea strategiei LLL a UPSC, activităților de promovare
a strategiei LLL
 Reevaluarea stucturilor LLL în cadrul Universității.
 Analiza de nevoi și conceptualizarea unor noi programe,
curricula LLL
 Organizarea cursurilor de formare a formatorilor LLL pentru
crearea programelor de formare
 Realizarea programelor de formare LLL na nivel universitar
etc.

Vă mulțumim pentru atenție!

Succes tuturor în realizarea
proiectului!

