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Prezentarea rezultatelor analizei de 
necesităţi TiC în domeniul vocaţional-tehnic

Pe data de 3 iulie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc masa rotundă de prezentare 
a rezultatelor studiului sociologic efectuat în cadrul proiectului Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic 
în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova, coordonat de organizaţia-
gazdă, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC şi sprijinit financiar de Agenţia 
Austriacă pentru Dezvoltare, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, reprezentată la eveniment de Tatiana 
zbancă, coordonator de programe, biroul de Coordonare a Cooperării Tehnice/Ambasada Austriei la Chişinău.

ţămîntul vocaţional-tehnic din perspectiva structurii peda-
gogice şi a conţinuturilor TIC. Expertul internaţional John 
O’Sullivan a prezentat modelele sistemelor de învăţămînt 
vocaţional-tehnic în domeniul TIC din Anglia, România şi 
Estonia, insistînd asupra diferenţiei între diferite niveluri 
ale sistemului de învăţămînt european.

O susţinere deosebită în procesul de îmbunătăţire a 
calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul 
TIC se atestă din partea Ministerului Educaţiei, care se 
arată deschis pentru elaborarea curricula modulare.

Dialogul şi prezenţa companiilor private la acest 
eveniment a constituit un argument în plus cu privire 
la necesitatea armonizării educaţiei TIC din Republica 
Moldova cu cerinţele pieţei forţei de muncă, aspect 
definitoriu pentru proiectul în cauză.

Octombrina MORARu, coordonator de proiect

În scopul modernizării curriculumului pentru speci-
alizările TIC din instituţiile beneficiare ale proiectului şi 
al asigurării relevanţei acestuia în raport cu necesităţile 
de pe piaţa muncii, în perioada martie-mai curent, s-a 
desfăşurat o amplă analiză de necesităţi, pentru care au 
fost utilizate atît metode sociologice cantitative, cît şi 
calitative. În cadrul studiului, au fost cercetate opiniile 
mai multor actori educaţionali şi sociali: elevi, cadre 
didactice, manageri/reprezentanţi ai companiilor TIC, 
manageri ai instituţiilor de învăţămînt superior care 
pregătesc specialişti TIC. S-au aplicat 250 de ches-
tionare printre elevii anului II şi III de studii, 25 de 
chestionare – printre cadrele didactice şi 22 – printre 
reprezentanţii companiilor TIC. De asemenea, a fost 
sondată opinia insituţiilor de învăţămînt superior şi 
realizate patru interviuri în focus-grupuri.

Astfel, în raportul amplu asupra studiului sociologic, 
Diana Cheianu a prezentat constatări critice, enumerînd 
un şir de probleme ale sistemului actual, una dintre cele 
mai mari fiind lipsa delimitării clare între specialiştii TIC 
pregătiţi la diferite trepte ale sistemului de învăţămînt şi 
necorespunderea dintre cererea şi oferta de specialişti TIC 
pe piaţa muncii. Expertul Anatol Gremalschi a evidenţiat 
aşteptările sectorului privat în domeniu față de absolvenţii 
instituţiilor vocaţionale cu referire la competenţele aces-
tora dobîndite în colegii şi şcoli profesionale. viorica 
Goraş-Postică a relatat despre situaţia planurilor de studii 
şi a curricula disciplinare ale specialităţilor TIC din învă-


