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Prefaţă

Educaţia din ţara noastră se află într-un continuu proces de reformare. Une-
ori, fiind cuprinşi de febra activităţilor de reformare, nu mai găsim timp să ne 
gândim la impactul acestor reforme, să analizăm la rece în ce măsură obiecti-
vele preconizate ale reformelor au fost atinse, cum reformele, implementate 
cu atâta pasiune de noi, influenţează rezultatele învăţării, în ce măsură, după 
aceste reforme, elevii şi absolvenţii şcolilor noastre au devenit mai bine pregă-
tiţi pentru a avea o viaţă de succes, în ce măsură rezultatele reformelor au con-
firmat oportunitatea acţiunilor întreprinse, care sunt constrângerile ce apar 
în procesul de reformare a învăţământului general, ce acţiuni ar mai trebui 
întreprinse pentru a armoniza cursul reformelor cu aşteptările şi necesităţile 
fiecărui elev şi părinte, ale comunităţilor şi societăţii în ansamblu.

Poate ar trebui să corectăm cursul reformelor? Poate activităţile de refor-
mare ar trebui alternate cu mai multe pauze de gândire? Pauze care ar putea fi 
folosite pentru evaluări critice şi obiective în bază de dovezi, şi nu de rapoarte 
triumfaliste, a rezultatelor reformării învăţământului general. Gândire care ar 
avea drept scop identificarea căilor de mobilizare a elevilor, părinţilor, şcolilor 
şi comunităţilor în atingerea idealului educaţional, statuat în Codul Educaţiei. 
Ideal care, în mare măsură, corespunde principiilor şi valorilor unei societăţi 
deschise.

Autorii studiilor incluse în această culegere sunt adepţi fermi ai reformelor 
întreprinse în ultimii ani în educaţie. Însă, fără îndoială, cursul acestor reforme 
trebuie permanent racordat atât la necesităţile unei societăţi a cunoaşterii în 
devenire, cât şi la realitatea socioeconomică din ţara noastră. În opinia autori-
lor studiilor în cauză, reformele în derulare ar trebui să includă mai multe acti-
vităţi care ar pune în centrul educaţiei copilul şi elevul, ar oferi celui ce învaţă 
mai multe oportunităţi pentru a-şi realiza în volum deplin capabilităţile, pentru 
a deveni un cetăţean activ şi responsabil.

Studiile de politici educaţionale incluse în această ediţie încearcă să răspun-
dă la aceste deziderate.

Primul studiu reprezintă, de fapt, o posibilă viitoare constituţie a învăţă-
mântului general  − proiectul unui nou Cadru de referinţă al Curriculumului 
naţional. Studiul al doilea conţine o propunere de reconceptualizare a învăţă-
mântului liceal, care, aşa cum este el în prezent, nu mai corespunde cerinţelor 
unei societăţi a cunoaşterii. Studiul al treilea vine să confirme faptul că refor-
mele în educaţie, implementate într-un mod judicios, au un profund impact 
asupra îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi a sporirii activismului civic al elevilor, 
cadrelor didactice şi părinţilor.
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Elaborate în baza unui larg proces participativ, studiile din această ediţie 
propun intervenţii de principiu în statuarea rezultatelor aşteptate ale învăţării, 
proiectarea ariilor curriculare, reconceptualizarea metodelor de predare-învă-
ţare-evaluare, dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice.

Sperăm că recomandările din aceste studii vor contribui la îmbunătăţirea 
guvernanţei educaţiei, la extinderea posibilităţilor elevilor şi părinţilor de a lua 
decizii referitoare la propriul parcurs educaţional, la consolidarea parteneria-
telor şcoală-părinţi-comunitate. 

Din numele autorilor, 
dr. hab., prof. univ. Anatol Gremalschi, 
Institutul de Politici Publice



Baza conceptuală şi filosofia modernizării Cadrului 
de referinţă al Curriculumului naţional: 

competenţe pentru prezent şi viitor

Coordonatori:
Liliana Nicolaescu-Onofrei, Valentina Chicu

Expert internaţional:
Alexandru Crişan

Consultanţi internaţionali:
Mihaela Singer, Florentina Sămihăian, 

Lidia Palade, Eugen Palade

Experţi naţionali:
Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi, Vladimir Pâslaru

Membrii grupului de lucru:
Alla Nikitcenko, Angela Cutasevici, Angela Eşanu, Angela Osipov, Angela Po-

povici, Angela Prisăcaru, Anna Stoletneia, Chicu Valentina, Corina Lungu, Dan 
Mocanu, Daniela Cotoviţcaia, Daniela Terzi-Barbăroşie, Elena Sochircă, Galina 
Leşco, Ion Achiri, Ion Guţu, Iosif Moldovanu, Maria Hadîrcă, Maria Ianioglo, 
Maria Vrânceanu, Mariana Goraş, Mariana Marin, Marina Morari, Nadejda Di-
mitrova, Nadejda Velişco, Natalia Grîu, Nicolae Creţu, Nina Bîrnaz, Nina Gor-
baciova, Olga Gherlovan, Otilia Dandara, Oxana Abramova, Panfil Sava, Rodica 
Solovei, Sergiu Corlat, Sergiu Musteaţă, Svetlana Şîşcanu, Tatiana Cartaleanu, 
Valentina Ceapă, Valentina Gaiciuc, Vasile Onică, Victor Păgânu, Viorica Go-
raş-Postică, Angela Zubco

Scopul şi menirea Cadrului de referinţă

▪ Ce este Cadrul de referinţă?
Cadrul de referinţă al Curriculumului naţional reprezintă o veritabilă „con-

stituţie” a sistemului curricular al Republicii Moldova, reglementând parcur-
surile posibile destinate elevilor din învăţământul general şi modul în care se 
învaţă în instituţiile de învăţământ general primar şi secundar din ţara noastră.

Cadrul de referinţă constituie un document-sinteză care înglobează baza 
conceptuală şi filosofia modernizării Curriculumului naţional. De aici derivă şi 
poziţia-cheie a acestui document în contextul unui sistem curricular. Cadrul de 
referinţă este descrierea esenţializată a reperelor de bază şi a componentelor 
definitorii ale itinerarelor de învăţare, de la educaţia primară până la clasa a XII-a.
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▪ Statutul Cadrului de referinţă
Din punctul de vedere al poziţiei ocupate în sistem, Cadrul de referinţă are 

un statut dublu: cel de document de politică educaţională şi cel de document 
de fundamentare teoretică şi practică a sistemului curricular („carte de iden-
titate”).

▪ Funcţiile Cadrului de referinţă
Cadrul de referinţă are următoarele funcţii: proiectivă, reglatoare şi norma-

tivă, programatică, metodologică şi procedurală, adaptivă.
Conţinutul şi structura Cadrului de referinţă
Cadrul de referinţă este structurat în cinci părţi, fiecare acoperind dome-

nii esenţiale pentru înţelegerea documentului. Aceste părţi prezintă contextul 
schimbării curriculare, reperele conceptuale ale curriculumului, curriculumul 
ca sistem de produse, curriculumul ca sistem de procese, curriculumul şi zo-
nele conexe.

▪ Publicul-ţintă
Cadrul de referinţă se adresează: elevilor, părinţilor şi comunităţilor locale, 

managerilor şcolari şi cadrelor didactice, specialiştilor din direcţiile de învăţă-
mânt, conceptorilor de curriculum şi specialiştilor din direcţiile Ministerului 
Educaţiei (ME), autorilor de resurse educaţionale.

Contextul schimbării
Această parte a Cadrului de referinţă răspunde la întrebarea „De ce este ne-

voie de schimbare?” şi identifică – pe baza unei analize contextuale − provocă-
rile globale şi naţionale care determină nevoia de modernizare, de actualizare 
permanentă a Curriculumului naţional. 

Lumea de azi şi de mâine: spaţiu al schimbării curriculare
În spaţiul modern al învăţării, contextualizat într-o lume în continuă schim-

bare, a şti (savoir), ca pe vremuri, rămâne un lucru important, dar a şti să faci 
(savoir faire) devine esenţial. Dincolo de amândouă, a devenit decisiv a şti să 
trăieşti împreună cu şi alături de alţii (savoir vivre); rezultanta acestor trei di-
mensiuni determinând aspectul integru al personalităţii: a şti să fii (savoir être).

Mult discutatul know-how („a şti cum”) devine sintagma-cheie a învăţării 
pentru prezent şi viitor. Cunoaşterea procedurală („a şti să faci ceva cu ceea 
ce ştii”) o ia înaintea cunoaşterii factuale („a şti de dragul de a şti”), iar mintea 
umană este un fel de „minicomputer de bord”, care trebuie să ne ţină mereu 
atenţi, ca să reacţionăm în mod prompt, eficient, relevant, responsabil şi, nu în 
ultimul rând, durabil la provocările de zi cu zi ale lumii în care trăim. 
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Reacţii rapide şi la timpul lor, întrebări bune la locul şi la vremea lor, atitudi-
nea mereu – şi productiv – dubitativă şi scrutătoare, managementul propriei fi-
inţe în jocul subtil între certitudine şi incertitudine, preluarea critică a tot ceea 
ce ni se oferă zilnic, rigoarea, respectul pentru sine şi alţii, încrederea în sine şi 
alţii, umanismul acţiunilor noastre – toate acestea sunt parte a competenţelor 
pe care trebuie să le formeze şcoala şi cu care elevii de astăzi s-ar putea îndrep-
ta încrezători spre viitor.

Toate acestea trebuie să fie armonios organizate într-un curriculum naţional 
generos, flexibil şi deschis spre inovaţie, construit în consens cu nevoile unor 
generaţii pentru care cunoaşterea a devenit de mult o realitate fără frontiere.

Contextul internaţional: provocări globale şi impactul lor 
asupra educaţiei şi curriculumului

Dezvoltarea curriculară este receptivă la provocările contextului internaţional, 
de ordin social, economic, politic, ecologic, cultural, uman etc., care au impact 
asupra sistemului educaţional în ansamblu şi a componentelor sale în particular.

▪ Provocări globale
În procesul dezvoltării curriculare, inclusiv în Republica Moldova, este im-

portant să se ţină cont de o serie de procese emergente şi provocări-cheie, în 
fond – toate rezultate ale democratizării şi ale globalizării, care au un rol deter-
minant în conturarea priorităţilor de viitor ale educaţiei. Provocările în cauză 
pot fi grupate în următoarele categorii:

− globalizarea şi europenizarea;
− digitalizarea şi extinderea generală a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor;
− afirmarea societăţii cunoaşterii;
− schimbările demografice;
− degradarea mediului versus dezvoltarea durabilă;
− democratizarea şi provocările politice.
Repere internaţionale de filozofie educaţională
Provocările secolului al XXI-lea se reflectă într-o serioasă mutaţie de pa-

radigmă la nivelul filozofiilor educaţionale ale momentului. Orice schimbare 
curriculară din lume, inclusiv cea din Republica Moldova, va ţine seama de cel 
puţin următoarele dominante de filozofie a educaţiei pe plan internaţional:

• dezvoltarea holistică (integrală şi integrată) a unor persoane care posedă 
şi folosesc cu pricepere competenţele dobândite în termeni de cunoaştere/
cunoştinţe, dar şi de abilităţi relevante în deceniile care vin şi – nu în ultimul 
rând – de valorile general-umane şi naţionale, pentru a fi deplin angajate în 
dezvoltarea lor personală şi în asigurarea prosperităţii ţării;

• educaţia pentru toţi şi pentru fiecare în parte, precum şi incluziunea în 
sensul ei larg, considerate ca dimensiuni fundamentale pentru orice curricu-
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lum naţional de calitate. Educaţia de calitate nu poate fi decât una esenţial-
mente diferenţiată şi incluzivă;

• educaţia pe parcursul întregii vieţi, precum şi preeminenţa proceselor de 
învăţare activă şi prin cooperare, comparativ cu procesele de transmitere uni-
laterală de informaţie;

• reflectarea în educaţie a concepţiilor proprii globalizării şi localizării, eco-
nomiei bazate pe cunoaştere, erei digitale şi dezvoltării durabile, pe fondul păs-
trării valorilor naţionale şi a tradiţiilor, mereu aduse la zi şi recontextualizate.

Contextul naţional: provocările globale şi impactul lor 
asupra educaţiei şi curriculumului din Republica Moldova

▪ Contextul naţional
Globalizarea, economia cunoaşterii, era digitală şi sustenabilitatea sunt 

teme curente în Republica Moldova. Societatea noastră nu este în afara aces-
tor evoluţii. Dimpotrivă, fenomenele cu cel mai serios impact care afectează 
Moldova de mâine sunt migraţia internă (prin deplasarea unui număr semnifi-
cativ de locuitori dinspre sat spre oraş), migraţia externă (prin plecarea masivă 
a forţei de muncă, mai ales a celei tinere, spre alte ţări şi continente, în urma 
căreia a crescut numărul copiilor rămaşi fără îngrijirea şi educaţia părinţilor 
şi expuşi multor factori de risc), îmbătrânirea populaţiei ca urmare a scăde-
rii natalităţii şi a migraţiei tinerilor. Efecte serioase apar şi la nivel economic: 
concurenţa produselor şi serviciilor provenind din alte ţări, decizii de politică 
economică ale altor state, precum şi embargouri comerciale sau crize politi-
co-militare regionale, care afectează dezvoltarea firească a ţării. 

▪ Repere de politici educaţionale naţionale
Cum răspunde educaţia din Republica Moldova provocărilor globale?
Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020” defineşte căile prin care 

Republica Moldova îşi propune să răspundă provocărilor globale ale secolului 
al XXI-lea în raport cu nevoile şi aspiraţiile generaţiilor prezente şi viitoare, che-
mate să contribuie activ la progresul şi prosperitatea ţării. În mod semnificativ, 
Strategia are ca prioritate sectorul educaţional, stipulând modernizarea reală a 
acestuia. Astfel, educaţia va satisface atât nevoile individuale ale tinerilor, cât 
şi cerinţele pieţei forţei de muncă, în scopul sporirii productivităţii acesteia şi al 
majorării ratei de ocupare în economie.

Competenţele necesare într-un asemenea context − cel al dezvoltării unui 
stat tânăr şi dinamic, liber şi democratic, care dispune de un capital social şi 
economic performant şi de un potenţial uman capabil să contribuie la asigura-
rea progresului şi a unei vieţi de calitate − pot fi asigurate prin racordarea edu-
caţiei la Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”. La nivelul politici-
lor sectoriale, această racordare este asigurată prin Strategia „Educaţia 2020”, 
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aprobată de Guvernul Republicii Moldova în octombrie 2014, care defineşte 
viziunea pe termen lung privind educaţia în Republicii Moldova.

Un alt document de politici, Strategia naţională de dezvoltare a societăţii 
informaţionale „Moldova Digitală 2020”, vizează în mod expres integrarea teh-
nologiei informaţiei în educaţie, pentru a îmbunătăţi procesul educaţional şi de 
management la nivel de sistem, şcoală şi clasă.

Un curriculum naţional modern şi relevant pentru prezent şi viitor
Un asemenea set de direcţii strategice nu se poate realiza decât printr-o 

serioasă comutare de paradigmă în ce priveşte curriculumul. Este vorba des-
pre nevoia stringentă pentru un curriculum naţional suplu, flexibil şi modern, 
adaptat celor mai recente tendinţe internaţionale din domeniul socioecono-
mic şi educaţional, axat pe asigurarea relevanţei studiilor pentru dezvoltarea 
personală, socială şi profesională a celui care învaţă. În actualele condiţii, me-
nirea şi funcţiile unui asemenea curriculum sunt, fără îndoială, ambiţioase.

Ce aşteaptă beneficiarii şi societatea
În procesul discuţiilor preliminare elaborării Cadrului de referinţă actual, au 

fost consultate opiniile diferitor categorii de beneficiari ai procesului educaţi-
onal, pentru a lua în considerare aşteptările şi doleanţele acestora în procesul 
de modernizare curriculară.

Reflecţiile beneficiarilor au confirmat necesitatea axării pe dezvoltarea unor 
atribute generice ale elevilor şi tinerilor care să le permită o reală împlinire per-
sonală şi socială, atingerea succesului în viaţă şi în sfera profesională. Impor-
tanţa creşterii ponderii educaţiei pentru şi prin valorile general-umane şi naţio-
nale a fost menţionată de toate categoriile de beneficiari. Asigurarea relevanţei 
studiilor, axarea pe formarea de competenţe, ancorarea învăţării în viaţa reală, 
pregătirea pentru a face faţă provocărilor lumii contemporane, importanţa în-
văţării active, nevoia de asigurare a parteneriatelor pentru calitate în educaţie 
sunt câteva dintre aspectele abordate.

Reperele conceptuale

Această parte a Cadrului de referinţă defineşte reperele conceptuale ce stau 
la baza dezvoltării Curriculumului naţional din Republica Moldova − concepte 
fundamentale, derivate din cele mai solide teorii curriculare ale momentului şi 
având ca fundal filozofii educaţionale asumate ca dominante de comunitatea 
educaţională în ansamblul ei. De asemenea, sunt trecute în revistă o serie de 
repere de tipologie curriculară, care vin în sprijinul opţiunii pentru componen-
tele sistemului curricular din ţara noastră.
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Concepte fundamentale
Conceptele de bază asumate şi vehiculate în Cadrul de referinţă al Curricu-

lumului naţional al Republicii Moldova includ: curriculumul; curriculumul na-
ţional; învăţarea; competenţele, în corelaţie cu predarea-învăţarea-evaluarea; 
curriculumul centrat pe competenţe, precum şi standardele. Pentru a asigura 
o înţelegere univocă a Cadrului de referinţă, ca document reglator, conceptele 
fundamentale sunt definite în cele ce urmează.

▪ Curriculumul
În accepţia sa cea mai simplă, asumată de prezentul Cadru de referinţă, 

curriculumul desemnează sistemul oportunităţilor şi al experienţelor de învă-
ţare proiectate şi oferite copiilor şi tinerilor în instituţiile de învăţământ, cu 
scopul de a-i educa conform nevoilor şi intereselor personale ale acestora, dar 
şi conform unor idealuri definitorii ale societăţii în care ei trăiesc.

Prin curriculum se realizează: (i) procesul sistematic şi treptat de învăţare, 
dezvoltare şi formare, bazat pe finalităţi clare (cu ce scop trebuie să înveţe 
elevii?); (ii) selecţia şi organizarea riguroasă a conţinuturilor (ce, când şi în ce 
ordine urmează să înveţe elevii la modul efectiv?); (iii) metodele de învăţare/
predare/formare (cum ar trebui ei să înveţe?); (iv) evaluarea rezultatelor învă-
ţării (cât de eficientă este învăţarea?).

▪ Curriculumul naţional
Curriculumul naţional este instrumentul care transpune aspectele funda-

mentale ale proceselor de învăţare-formare-dezvoltare, proiectate pentru co-
pii şi tineri în contexte specifice mediului educaţional dintr-o anumită ţară. Este 
necesar ca aceste contexte să fie legate şi generate de realităţile cotidiene, să 
fie relevante, variate, motivante şi interesante pentru copiii şi tinerii aflaţi în 
sistemul de învăţământ.  

Curriculumul naţional integrează într-un sistem dinamic, flexibil şi funcţi-
onal, destinat învăţării, subsisteme de cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori 
pe care societatea le consideră utile în vederea formării şi împlinirii treptate a 
caracterului, precum şi pentru incluziunea socială a copiilor şi tinerilor, pentru 
binele personal şi al întregii societăţi.

▪ Învăţarea
Ce este învăţarea? Potrivit uneia dintre cele mai recente abordări teoretice 

din domeniul educaţiei, modelului constructivist, învăţarea este concepută ca 
un proces în cadrul căruia cei care învaţă construiesc – pas cu pas – sisteme din 
ce în ce mai complexe de cunoştinţe, abilităţi, valori şi atitudini utile în viaţa de 
zi cu zi.

Învăţarea se produce în moduri, stiluri şi ritmuri diferite de la individ la indi-
vid. De fiecare dată, însă, rezultatul obţinut – „constructul” nou la care se ajun-
ge – este un sistem de achiziţii complet noi sau de achiziţii grefate pe altele an-
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terioare, pe care cei care învaţă le restructurează permanent, dându-le sensuri 
noi şi uti lizându-le în contexte de fi ecare dată inedite. Aceste achiziţii – rezulta-
te ale unor procese complexe de învăţare − poartă denumirea de competenţe.

▪ Învăţarea şi competenţele
Competenţa şcolară se defi neşte ca un sistem integrat de cunoşti nţe, abi-

lităţi, ati tudini şi valori, dobândite, formate şi dezvoltate prin învăţare, a că-
ror mobilizare permite identi fi carea şi rezolvarea diferitor probleme în diverse 
contexte şi situaţii.

Figura 1. Structura competenţelorFigura 1. Structura competenţelor 

 

 

Competenţele – pe măsură ce se consolidează – permit celor care învaţă să devină persoane 
responsabile şi autonome, capabile să identifice şi să rezolve o varietate de probleme întâlnite 
într-o diversitate de situaţii, la un nivel relativ înalt de calitate. 

Curriculumul centrat pe învăţare şi pe competenţe 
În acest context, în domeniul teoriilor privind dezvoltarea şi aplicarea curriculumului naţional, 
tendinţa cea mai răspândită pe plan internaţional este recursul la/opţiunea pentru un 
curriculum centrat cu preponderenţă pe procesele proprii actului învăţării, cu accent pe 
dezvoltarea la cei care învaţă a unor sisteme din ce în ce mai avansate şi relevante de 
competenţe. 

Utilizarea conceptului de competenţe în procesul de dezvoltare (mai ales de conceptualizare şi 
elaborare) a unui curriculum asigură (i) integrarea autentică a cunoştinţelor, abilităţilor, 
atitudinilor purtătoare de valori educaţionale relevante la nivelul formării pentru viaţă a celui 
care învaţă şi (ii) folosirea lor efectivă prin oferirea unor experienţe de învăţare cât mai 
apropiate de situaţiile autentice, reale de viaţă. 

În structura Curriculumului naţional al Republicii Moldova se vor regăsi tipurile de competenţe 
definite în prezentul document. 

Standardele de performanţă 
Orice curriculum centrat pe competenţe este simultan şi un curriculum centrat pe standarde. 
La modul cel mai simplu, standardele sunt definite ca un set de cerinţe sau de reglementări 
care se referă la nivelul de calitate aşteptat a fi atins de un anumit aspect al sistemului de 
învăţământ. În Cadrul de referinţă al Curriculumului naţional din Republica Moldova, 
standardele definesc diversele niveluri de calitate atinse în dezvoltarea competenţelor. 
Curriculumul naţional al Republicii Moldova va opera cu diverse tipuri de standarde distincte. 

 Cunoștințe (a ști): 
factuale, procedurale, 

metacognitive 

Valori,  
atitudini 

(a ști să fii, a ști să 
relaționezi cu 

ceilalți) 

Abilități 
(a ști să faci) 
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Competenţele – pe măsură ce se consolidează – permit celor care învaţă să 
devină persoane responsabile şi autonome, capabile să identi fi ce şi să rezolve 
o varietate de probleme întâlnite într-o diversitate de situaţii, la un nivel relati v 
înalt de calitate.

▪ Curriculumul centrat pe învăţare şi pe competenţe
În acest context, în domeniul teoriilor privind dezvoltarea şi aplicarea curri-

culumului naţional, tendinţa cea mai răspândită pe plan internaţional este re-
cursul la/opţiunea pentru un curriculum centrat cu preponderenţă pe proce-
sele proprii actului învăţării, cu accent pe dezvoltarea la cei care învaţă a unor 
sisteme din ce în ce mai avansate şi relevante de competenţe.
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Uti lizarea conceptului de competenţe în procesul de dezvoltare (mai ales 
de conceptualizare şi elaborare) a unui curriculum asigură (i) integrarea auten-
ti că a cunoşti nţelor, abilităţilor, ati tudinilor purtătoare de valori educaţionale 
relevante la nivelul formării pentru viaţă a celui care învaţă şi (ii) folosirea lor 
efecti vă prin oferirea unor experienţe de învăţare cât mai apropiate de situaţi-
ile autenti ce, reale de viaţă.

În structura Curriculumului naţional al Republicii Moldova se vor regăsi ti pu-
rile de competenţe defi nite în prezentul document.

▪ Standardele de performanţă
Orice curriculum centrat pe competenţe este simultan şi un curriculum cen-

trat pe standarde. La modul cel mai simplu, standardele sunt defi nite ca un set 
de cerinţe sau de reglementări care se referă la nivelul de calitate aşteptat a fi  
ati ns de un anumit aspect al sistemului de învăţământ. În Cadrul de referinţă al 
Curriculumului naţional din Republica Moldova, standardele defi nesc diversele 
niveluri de calitate ati nse în dezvoltarea competenţelor. Curriculumul naţional 
al Republicii Moldova va opera cu diverse ti puri de standarde disti ncte.

Curriculumul naţional: ti pologie curriculară. 
Curriculumul ca sistem de produse şi ca sistem de procese

Curriculumul naţional al Republici Moldova va apărea sub două dimensiuni 
simetrice şi, în acelaşi ti mp, complementare:

• Curriculumul naţional ca sistem de produse, de fapt un sistem de docu-
mente curriculare, în măsură să proiecteze şi să expliciteze ceea ce se urmăreş-
te în şcoală, în clasă sau în afara ei atunci când copiii şi elevii sunt conduşi de 
cadrele didacti ce printr-un sistem de experienţe de învăţare. Aceste documen-
te au statute şi funcţii diferite ţinând de poziţia lor într-o ierarhie naţională, de 
iniţiatorul şi executorul lor, de conţinutul purtat etc.; 

• Curriculumul naţional ca sistem de procese curriculare, adică ansamblul 
a ceea ce se întâmplă realmente la fi ecare nivel – minister, insti tuţii şi organe 
de specialitate, insti tuţii de învăţământ şi clase –, pentru ca tot ceea ce este 
planifi cat şi explicitat să se întâmple în realitate.

▪ Curriculumul ca sistem de produse
Curriculumul naţional ca produs reprezintă ansamblul documentelor curri-

culare în măsură să proiecteze şi să expliciteze ceea ce se urmăreşte în şcoală, 
în clasă sau în afara ei atunci când copiii şi elevii sunt conduşi de cadrele di-
dacti ce prin experienţele de învăţare. Aceste documente au statute şi funcţii 
diferite, determinate de poziţia lor într-o ierarhie naţională, de iniţiatorul şi 
executorul lor, de conţinutul purtat etc.
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Din punctul de vedere al rolului şi importanţei pe care le are la nivelul sis-
temului curricular, Curriculumul naţional al Republicii Moldova stipulează pro-
dusele curriculare, concretizate în două categorii de documente curriculare: 
documente reglatoare şi documente operaţionale. 

Documentele curriculare reglatoare cele mai semnificative din cadrul siste-
mului curricular din Republica Moldova sunt: Cadrul de referinţă, Planul-cadru 
de învăţământ şi curricula disciplinare. Documentele curriculare operaţionale 
facilitează transpunerea în realitate a componentelor reglatoare ale curriculu-
mului. Cele mai importante dintre acestea sunt resursele de predare şi învăţare.

▪ Curriculumul ca sistem de procese
Dezvoltarea propriu-zisă şi aplicarea concretă a Curriculumului naţional 

din Republica Moldova este un proces complex care se manifestă în realitatea 
sistemului educaţional în ipostaza unui ciclu recurent de etape/acţiuni/paşi 
corelaţi, care acoperă dezvoltarea – în sens larg – a Curriculumului naţional, 
mergând de la analiza stadiului în care se află acesta la un moment bine deter-
minat în timp la elaborarea unui nou curriculum ori, atunci când este cazul, la 
revizuirea sau modernizarea celui existent, iar apoi la aplicarea şi permanenta 
monitorizare, evaluare şi revizitare a acestuia, până când nevoia de reluare – la 
un alt nivel – a ciclului apare ca o necesitate.

Etapele esenţiale ale unui ciclu comprehensiv de dezvoltare curriculară includ:
− analiza sau cercetarea stadiului sistemului curricular la un moment dat 

(stabilirea disfuncţiilor şi identificarea nevoii de schimbare etc.);
− conceptualizarea sau reconceptualizarea cu axare pe identificarea căii de 

abordare a schimbării;
− proiectarea/reproiectarea Curriculumului naţional scris;
− implementarea propriu-zisă a Curriculumului naţional;
− monitorizarea implementării Curriculumului naţional;
− evaluarea Curriculumului naţional, cu revizitarea curriculumului şi relua-

rea ciclului de dezvoltare curriculară.

Curriculumul naţional ca produs

Capitolul reglementează statutul Curriculumului naţional ca sistem de pro-
duse curriculare. Sunt detaliate structura şi conţinutul documentelor reglatoa-
re (Cadrul de referinţă, Planul-cadru, curricula disciplinare) şi ale documentelor 
operaţionale (manualele, ghidurile metodologice, resursele educaţionale des-
chise, softurile şi materialele complementare, proiectele didactice), precum şi 
unele consideraţii privind abordările în asigurarea calităţii acestor documente.
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Figura 2. Curriculumul ca sistem de produse

− evaluarea Curriculumului naţional, cu revizitarea curriculumului şi reluarea ciclului de 
dezvoltare curriculară. 

Curriculumul naţional ca produs 
Capitolul reglementează statutul Curriculumului naţional ca sistem de produse curriculare. 
Sunt detaliate structura şi conţinutul documentelor reglatoare (Cadrul de referinţă, Planul-
cadru, curricula disciplinare) şi ale documentelor operaţionale (manualele, ghidurile 
metodologice, resursele educaţionale deschise, softurile şi materialele complementare, 
proiectele didactice), precum şi unele consideraţii privind abordările în asigurarea calităţii 
acestor documente. 

Figura 2. Curriculumul ca sistem de produse 

 
 

Cadrul de referinţă 

Definiţie 
Cadrul de referinţă este reprezentat prin documentul de faţă în ansamblul său. După cum s-a 
menţionat încă din secvenţa introductivă a acestuia (vezi Scopul şi menirea acestui document), 
Cadrul de referinţă al Curriculumului naţional este principalul document conceptual al 
sistemului curricular al Republicii Moldova. Cadrul are rol normativ, prescriptiv şi de 
reglementare. 

Curriculumul ca sistem de produse 

Produse (documente) reglatoare 

Cadrul de referință al Curriculumului 
național 

Planul-cadru pentru învățământul primar, 
gimnazial și liceal 

Curricula disciplinare 

Produse (documente) operaționale 

Manuale 

Ghiduri metodologice 

Resurse educaționale deschise, softuri 
educaționale,  materiale didactice 

complementare 

Proiecte didactice 

11 / 82 

Cadrul de referinţă

▪ Definiţie
Cadrul de referinţă este reprezentat prin documentul de faţă în ansamblul 

său. După cum s-a menţionat încă din secvenţa introductivă a acestuia (vezi 
Scopul şi menirea acestui document), Cadrul de referinţă al Curriculumului na-
ţional este principalul document conceptual al sistemului curricular al Republi-
cii Moldova. Cadrul are rol normativ, prescriptiv şi de reglementare.

▪ Arie de acoperire
Cadrul de referinţă reglează conceptual şi asigură articularea clară a struc-

turii altor documente curriculare cum sunt: (i) planurile-cadru de învăţământ; 
(ii) curricula pe discipline.
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Totodată, Cadrul de referinţă oferă repere esenţiale pentru dezvoltarea re-
surselor de predare şi de învăţare pentru elevi şi profesorii lor, constituind un 
suport solid pentru modul în care grădiniţele şi şcolile, directorii lor, precum şi 
cadrele didactice aplică noul curriculum.

▪ Organizatorii curriculari postulaţi prin Cadrul de referinţă
Organizatorii curriculari sunt dispozitive care reglementează şi facilitează 

selectarea, gruparea şi structurarea raţională a „experienţelor” şi a „oportuni-
tăţilor” de învăţare, într-un cuvânt – a „materialului curricular”, asigurând or-
ganizarea sistemică şi integrată a acestuia în contextul Curriculumului naţional 
al Republicii Moldova. Curriculumul naţional al Republicii Moldova postulează 
trei categorii de organizatori curriculari: 

− organizatori de tip proiectiv şi axiologic, cuprinzând triada „viziune − misi-
une − valori definitorii”;

− organizatori de tip acţional (integrând sistemul competenţelor propriu-zi-
se dezvoltate prin curriculumul din Republica Moldova);

− organizatorii de monitorizare-asigurare-evaluare a calităţii, acoperind 
standardele care stabilesc nivelurile de atins în dobândirea competenţelor.

▪ Organizatorii de tip proiectiv şi axiologic: viziune-misiune-valori
Prima categorie de organizatori curriculari postulată de Cadrul de referinţă 

al Curriculumului naţional este aceea constituită de triada: 
− viziunea curriculară cu privire la atributele definitorii ale viitorilor cetă-

ţeni; 
− misiunea curriculumului;
− valorile fundamentale promovate de curriculum.
▪ Viziunea Curriculumului naţional: atributele generice ale tinerilor cetă-

ţeni
Viziunea curriculară privind caracteristicile esenţiale sau atributele generice 

ale tinerilor cetăţeni ai Republicii Moldova este aceea de a avea un curriculum 
naţional apt să pregătească copii şi tineri care:

• sunt persoane cu încredere în sine şi în propriile forţe, îşi cunosc bine po-
tenţialul, gândesc independent, se pot adapta la schimbări, demonstrând au-
tonomie şi integritate morală;

• sunt deschişi şi doritori să înveţe pe parcursul întregii vieţi, progresând 
treptat şi ajungând la rezultate conform capacităţilor personale, pentru a fi ca-
pabili să facă faţă cu succes provocărilor unei societăţi şi unei economii ale 
cunoaşterii şi unui mediu în schimbare perpetuă;

• sunt activi, proactivi şi productivi, creativi şi inovatori, capabil să-şi asume 
riscuri rezonabile, să comunice eficient şi să lucreze eficient în echipe pentru 
binele comun;
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• sunt angajaţi civic şi responsabili, asumându-şi conştient valorile ge-
neral-umane importante pentru o societate democratică, îşi cunosc, apre-
ciază şi promovează identitatea culturală, sunt cetăţeni activi, conştienţi 
şi angajaţi, care contribuie în mod eficient la dezvoltarea şi prosperarea 
societăţii.

▪ Atributele generice care pot permite fiecărui copil sau tânăr să aibă succes 
în învăţare, în viaţa personală, socială şi profesională se structurează conform 
tabelului de mai jos.

Tabelul 1. Atributele generice ale tinerilor cetăţeni ai Republicii Moldova

Persoanele cu 
încredere în 

propriile forţe 
demonstrează:

Persoanele deschise 
către învăţarea pe 
parcursul întregii 

vieţi demonstrează:

Persoanele active, 
proactive, produc-

tive, creative şi 
inovatoare demon-

strează:

Persoanele angajate 
civic şi responsabile 

demonstrează:

− autocunoaşte-
re, respect faţă de 
sine, încredere în 
sine, managemen-
tul sinelui
− respect faţă de 
cei din jur
− autonomie şi 
integritate mora-
lă, adeziune la va-
lorile general-u-
mane
− gândire critică şi 
comunicare aser-
tivă
− atitudine poziti-
vă faţă de dezvol-
tarea personală şi 
faţă de muncă
− abilităţi de luare 
a unor decizii per-
tinente şi respon-
sabilitate pentru 
deciziile asumate.

− atitudine pozitivă şi 
plăcere, interes şi moti-
vare pentru învăţare
− analiză şi reflecţie asu-
pra propriei învăţări şi 
implicare pentru optimi-
zarea învăţării
− stabilirea scopurilor pro-
prii în învăţare
− deschidere faţă de mo-
duri noi de gândire şi idei 
noi
− interes şi implicare în 
activităţi de învăţare for-
mală, nonformală şi in-
formală
− efort pentru învăţare 
rapidă şi eficientă.

− opţiunea pentru un 
mod de viaţă sănătos 
şi activ
− comunicare eficien-
tă în contexte variate
− colaborare eficientă, 
atitudine proactivă şi 
contribuţie efectivă în 
activitatea comună
− axare pe rezolvarea 
de probleme în mod 
creativ
− iniţiativă şi spirit an-
treprenorial, inovaţie 
şi creativitate
− asumarea de roluri 
diferite, inclusiv a ro-
lului de lider, în diver-
se situaţii / contexte 
sociale.

− respect pentru lege, pen-
tru drepturile şi libertăţile 
tuturor cetăţenilor
− participare activă la viaţa 
socială, culturală, economică 
şi politică a comunităţii, im-
plicare în evaluarea proble-
melor complexe ale societăţii 
şi rezolvarea acestora
− atenţie, altruism, respect, 
generozitate şi sprijin pen-
tru ajutorarea persoanelor 
aflate în dificultate
− interes şi implicare în dia-
logul intercultural
− preocupare pentru păs-
trarea şi valorificarea teza-
urului cultural şi spiritual al 
Republicii Moldova şi pen-
tru promovarea acestuia în 
lume
− tendinţă de autorealizare 
în Republica Moldova.

Atributele generice pe niveluri de învăţământ se structurează conform ta-
belelor de mai jos.
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Tabelul 2. Atributul „Persoanele cu încredere în propriile forţe” 
pe niveluri de învăţământ

Persoanele cu 
încredere în pro-

priile forţe de-
monstrează:

La finele ciclului 
primar, elevii:

La finele ciclului 
gimnazial, elevii:

La finele ciclului liceal, 
elevii:

− respect faţă de sine, 
autocunoaştere şi în-
credere în sine, ma-
nagementul sinelui

− îşi cunosc şi apre-
ciază punctele tari şi 
domeniile care nece-
sită dezvoltare

− au încredere în forţele 
proprii şi sunt capabili 
să se adapteze la schim-
bări, producând efecte 
pozitive
− îşi pot pune în valoa-
re competenţele

− îşi pun în valoare şi aplică 
eficient competenţele
− demonstrează verticali-
tate şi rezilienţă în situaţii 
dificile şi adverse

− respect faţă de cei 
din jur

− manifestă respect şi 
grijă pentru cei din jur

− manifestă respect 
şi empatie pentru  
cei din jur, interesân-
du-se de grijile şi pro-
blemele acestora

− manifestă respect, se im-
plică şi oferă ajutor dezin-
teresat celor care au nevoie 
de aceasta

− autonomie şi inte-
gritate morală, adezi-
une la valorile mora-
le general-umane

− pot distinge între 
bine şi rău, între co-
rect şi greşit

− demonstrează inte-
gritate morală, corec-
titudine, demnitate, 
onestitate

− demonstrează curaj, iau 
atitudine şi se implică pen-
tru a apăra ceea ce e moral
− îşi asumă valorile gene-
ral-umane importante pen-
tru o societate modernă 
liberă şi democratică

− gândire critică şi co-
municare asertivă

− ştiu să pună întrebări 
pentru a înţelege mai 
bine o informaţie, pen-
tru a-şi forma o opinie
− îşi expun liber şi cu 
încredere ideile

− respectă puncte de 
vedere diferite de ale lor
− îşi formulează coe-
rent punctele de vede-
re şi le argumentează 
convingător

− analizează şi evaluează 
critic fapte, probleme, situ-
aţii etc.
− comunică asertiv şi per-
suasiv

− atitudine pozitivă 
faţă de dezvoltarea 
personală şi faţă de 
muncă

− îşi exprimă / împăr-
tăşesc cu alţii satisfac-
ţia şi bucuria pentru 
rezultatele şi succese-
le obţinute

− explorează diverse do-
menii de activitate, în sco-
pul creşterii personale
− îşi evaluează potenţi-
alul şi îşi stabilesc pre-
ferinţele
− aleg ocupaţii adecva-
te pentru timpul liber, 
conform aptitudinilor 
şi intereselor

− identifică şi preiau modele/
experienţe de succes de dez-
voltare personală din contex-
tul local, naţional şi universal
− îşi stabilesc scopuri con-
crete şi realizabile, pentru 
a excela în viaţa personală, 
socială şi profesională.
− întreprind acţiuni concre-
te pentru a-şi valorifica po-
tenţialul în vederea realizării 
scopurilor stabilite

− abilităţi de luare 
a unor decizii perti-
nente şi responsabi-
litate pentru deciziile 
asumate.

− iau decizii, solici-
tând opinii şi sfaturi.

− iau decizii pertinente 
în mod independent
− argumentează deci-
ziile luate.

− îşi asumă responsabilita-
tea pentru deciziile luate 
şi consecinţele acestora în 
timp
− urmăresc consecvent re-
alizarea deciziilor asumate.
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Tabelul 3. Atributul „Persoanele deschise către învăţarea pe parcursul întregii vieţi” 
pe niveluri de învăţământ

Persoanele deschise 
către învăţarea pe 

parcursul întregii vieţi 
demonstrează:

La finele ciclului 
primar, elevii:

La finele ciclului 
gimnazial, elevii:

La finele ciclului 
liceal, elevii:

− atitudine pozitivă şi 
plăcere, interes şi moti-
vare pentru învăţare

− manifestă curiozi-
tate pentru a afla lu-
cruri noi

− manifestă atitudine 
pozitivă şi plăcere, in-
teres şi motivare pen-
tru învăţare

− demonstrează con-
ştiinciozitate şi perse-
verenţă în învăţare

− analiză şi reflecţie asu-
pra propriei învăţări şi 
implicare pentru optimi-
zarea învăţării

− îşi exprimă opinia cu 
privire la modalităţile 
de învăţare la care sunt 
expuşi

− îşi cunosc stilul de 
învăţare
− cunosc şi aplică me-
tode eficiente pentru 
propriul stil de învăţare
− se implică activ în 
învăţarea prin desco-
perire şi cooperare

− determină resurse 
şi instrumente care le 
facilitează învăţarea
− facilitează activităţi 
de învăţare prin coo-
perare pentru colegii 
lor

− stabilirea scopurilor pro-
prii în învăţare

− cunosc domeniile 
în care au nevoie de 
sprijin în procesul de 
învăţare
− solicită sprijinul ne-
cesar

− îşi stabilesc scopuri 
în învăţare
− îşi planifică procesul 
de învăţare

− îşi evaluează rezul-
tatele obţinute şi sta-
bilesc scopuri noi în 
învăţare
− îşi proiectează noi 
trasee de învăţare

− deschidere faţă de mo-
duri noi de gândire şi idei 
noi

− manifestă atenţie şi 
interes pentru opinii-
le altor  persoane

− respectă moduri di-
ferite de gândire şi de 
învăţare ale semenilor
− participă activ la dis-
cuţii şi dezbateri

− explorează informa-
ţii privind moduri noi 
de abordare multias-
pectuală a faptelor, 
fenomenelor etc.

− interes şi implicare în 
activităţi de învăţare for-
mală, nonformală şi infor-
mală

− participă activ la 
activităţile de învăţa-
re formală şi nonfor-
mală oferite
− descriu situaţii de 
învăţare informală cu 
care se întâlnesc în 
viaţa cotidiană

− solicită şi aleg activi-
tăţi de învăţare formală 
şi nonformală, în funcţie 
de interese, capacităţi şi 
nevoile de învăţare
− identifică situaţii şi 
contexte de învăţare in-
formală din viaţa cotidia-
nă, din perspectiva adec-
vării şi utilităţii acestora

− se implică în orga-
nizarea şi oferirea ac-
tivităţilor de învăţare 
formală şi nonforma-
lă pentru colegii lor
− explorează şi valorifi-
că posibilităţile de învă-
ţare informală existente 
în scopul dezvoltării per-
sonale, sociale şi profe-
sionale

− efort pentru învăţare ra-
pidă şi eficientă.

− manifestă atenţie şi 
concentrare în proce-
sul de învăţare.

− selectează informa-
ţia relevantă şi semni-
ficativă pentru scopul 
învăţării.

− selectează, combină şi 
utilizează diverse resurse, 
instrumente şi modalităţi 
eficiente pentru prelu-
crarea rapidă şi calitativă 
a unor volume mari de 
informaţie.
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Tabelul 4. Atributul „Persoanele active, proactive, productive, creative şi inovatoare” 
pe niveluri de învăţământ

Persoanele active, 
proactive, pro-

ductive, creative 
şi inovatoare de-

monstrează:

La finele ciclului 
primar, elevii:

La finele ciclului gim-
nazial, elevii:

La finele ciclului liceal, 
elevii:

− opţiunea pentru un 
mod de viaţă sănătos 
şi activ

− cunosc şi aplică 
reguli ale unui mod 
de viaţă sănătos

− practică sistematic şi cu 
plăcere activităţi motrice şi 
sportive, în funcţie de nece-
sităţi, interese şi posibilităţi
− respectă un regim ali-
mentar raţional

− sunt adepţii unui mod 
de viaţă sănătos şi activ, 
pe care îl promovează şi 
îl practică, respectând 
cerinţele şi principiile 
acestuia

− comunicare efici-
entă în contexte va-
riate

− cunosc şi aplică 
regulile de comu-
nicare corectă şi 
eficientă în diverse 
contexte

− participă activ la discu-
ţii şi dezbateri, argumen-
tându-şi opiniile şi mani-
festând respect pentru 
interlocutori

− îşi adaptează discursul 
comunicativ în funcţie de 
contexte, situaţii, audito-
riu, circumstanţe etc.

− colaborare efici-
entă, atitudine pro-
activă şi contribuţie 
efectivă în activitatea 
comună

− participă cu inte-
res la activităţi co-
mune cu semenii lor
− manifestă do-
rinţa de a-şi ajută 
colegii

− au abilităţi de lucru în 
grup
− se oferă să sprijine colegii.
− contribuie cu idei şi 
fapte la realizarea activi-
tăţilor comune, la obţine-
rea succesului comun

− au abilităţi de lucru în 
echipă
− îşi asumă roluri şi res-
ponsabilităţi concrete în 
cadrul echipelor
− îşi asumă responsabi-
litatea pentru obţinerea 
succesului comun

− axare pe rezolva-
rea creativă de pro-
bleme

− identifică proble-
me legate de viaţa 
cotidiană şi învăţare
− solicită şi oferă ajutor 
la rezolvarea acestora

− propun şi dezbat soluţii 
pentru problemele iden-
tificate de interes comun
− colaborează la rezolva-
rea problemelor

− au o atitudine proactivă 
în depăşirea situaţiilor de 
problemă
− explorează modalităţi 
inovative de rezolvare a 
problemelor

− iniţiativă şi spirit 
antreprenorial, ino-
vaţie şi creativitate

− manifestă curio-
zitate pentru activi-
tăţi inovative
− manifestă creati-
vitate în domeniile 
de interes

− manifestă spirit inova-
tiv, propun soluţii creati-
ve pentru activitate
− acceptă şi demon-
strează o atitudine pozi-
tivă faţă de schimbare
− iniţiază şi implemen-
tează proiecte individua-
le şi de grup

− au abilităţi de planifica-
re, organizare şi evaluare 
a activităţii
− identifică oportunităţi 
pentru dezvoltarea compe-
tenţelor antreprenoriale
− manifestă flexibilitate şi 
adaptabilitate la schimbare
− evaluează riscuri ale acti-
vităţii şi acţionează pentru 
diminuarea acestora

− asumarea de ro-
luri diferite, inclusiv 
a rolului de lider, în 
diverse situaţii / con-
texte sociale.

− se implică în ac-
tivităţi de volunta-
riat.

− iniţiază activităţi de vo-
luntariat
− identifică modele de 
lideri demne de urmat.

− utilizează capacităţile de 
autoevaluare şi autoanaliză 
a propriului potenţial în ca-
drul unor activităţi concrete
− îşi asumă în mod conştient 
rolul de lider la organizarea 
unor activităţi sau proiecte, 
în funcţie de pregătirea şi 
competenţele personale.
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Tabelul 5. Atributul „Persoanele angajate civic şi responsabile” 
pe niveluri de învăţământ

Persoanele angajate 
civic şi responsabile 

demonstrează:

La finele ciclului 
primar, elevii:

La finele ciclului 
gimnazial, elevii:

La finele ciclului 
liceal, elevii:

− respect pentru lege, 
pentru drepturile şi liber-
tăţile tuturor cetăţenilor

− cunosc drepturile 
fundamentale ale 
copilului şi respon-
sabilităţile asociate 
fiecărui drept

− respectă legea, pro-
movează drepturile şi 
libertăţile cetăţeneşti 
în şcoală şi în comu-
nitate

− acţionează asertiv în 
diverse situaţii şi contexte 
sociale, în conformitate cu 
drepturile şi libertăţile ce-
tăţeneşti, promovând şi ce-
rând respectarea acestora

− participare activă în viaţa 
socială, culturală, econo-
mică şi politică, implicare 
în evaluarea problemelor 
complexe ale societăţii şi 
rezolvarea acestora

− demonstrează in-
teres şi participă la 
evenimente cultura-
le şi sociale din şcoa-
lă şi din comunitate
− observă probleme 
cotidiene cu care se 
confruntă familiile 
lor, vecinii, colegii de 
clasă

− demonstrează interes 
pentru evenimentele 
din viaţa socială, cultura-
lă, economică şi politică
− participă activ la viaţa 
socială şi culturală a co-
munităţii, a localităţii
− identifică probleme 
din comunitate şi îşi ex-
pun opinia despre aces-
tea, sensibilizând factorii 
de decizie şi comunitatea
− participă la proiecte 
de soluţionare a proble-
melor din comunitate

− se implică activ în  
viaţa socială, culturală, 
economică şi politică a 
comunităţii, a localită-
ţii, a ţării
− evaluează impactul 
implicării personale în 
dezvoltarea comunităţii
− iniţiază proiecte de so-
luţionare a problemelor 
de diferit gen din comuni-
tatea lor şi în afara aceste-
ia, cu mobilizarea tuturor 
părţilor interesate

− atenţie, altruism, genero-
zitate şi sprijin pentru ajuto-
rarea persoanelor aflate în 
dificultate

− manifestă interes 
pentru problemele 
persoanelor aflate în 
dificultate

− se implică în activităţi 
de voluntariat pentru 
sprijinirea persoanelor 
aflate în dificultate

− iniţiază activităţi şi pro-
iecte pentru sprijinirea 
persoanelor aflate în di-
ficultate

− interes şi implicare în di-
alogul intercultural

− manifestă interes 
şi respect pentru va-
lorile şi opiniile altor 
persoane

− manifestă interes şi 
deschidere pentru va-
lorile culturale şi tradi-
ţiile altor popoare
− manifestă flexibili-
tate şi corectitudine 
în dialogul cu repre-
zentanţii altor culturi

− îşi cunoaşte şi apreciază 
propria identitate culturală
− manifestă înţelegere, 
respect şi toleranţă  pen-
tru diversitatea culturală, 
etnică şi confesională
− se implică în activităţi 
de promovare a  identi-
tăţii culturale naţionale, 
în raport cu identitatea 
culturală europeană şi di-
versitatea culturală a lumii

− preocupare pentru 
păstrarea şi valorificarea 
tezaurului cultural şi spi-
ritual al Republicii Mol-
dova şi pentru promova-
rea acestuia în lume.

− cunosc şi respectă 
simbolurile naţionale 
ale Republicii Moldova
− cunosc tradiţiile şi 
obiceiurile populare 
principale din Repu-
blica Moldova în di-
versitatea lor culturală 
şi participă la activităţi 
consacrate acestora

− cunosc şi apreciază 
tezaurul cultural şi spi-
ritual al Republicii Mol-
dova în diversitatea sa
− participă la iniţia-
tive de protejare a 
patrimoniului naţio-
nal istoric, cultural şi 
spiritual

− iniţiază proiecte de 
promovare a patrimo-
niului naţional istoric şi 
cultural în comunitate, 
în ţară şi peste hotare-
le ei
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Persoanele angajate 
civic şi responsabile 

demonstrează:

La finele ciclului 
primar, elevii:

La finele ciclului 
gimnazial, elevii:

La finele ciclului 
liceal, elevii:

− tendinţă de autorea-
lizare în Republica Mol-
dova.

− demonstrează prin 
comportament şi fap-
te că îşi iubesc familia 
şi patria – Republica 
Moldova.

− explorează oportu-
nităţi de autorealiza-
re în Republica Mol-
dova.

− sunt mândri că sunt 
cetăţeni ai Republicii 
Moldova
− identifică şi utilizează 
oportunităţi de auto-
realizare în Republica 
Moldova.

▪ Misiunea Curriculumului naţional
Misiunea Curriculumului naţional – articulată clar în acest Cadru de refe-

rinţă – este de a asigura un curriculum şi un mediu de învăţare deschis, care 
să faciliteze formarea atributelor definitorii, dobândirea de către toţi copiii şi 
tinerii a unor competenţe-cheie care să le permită învăţarea pe tot parcursul 
vieţii şi care să le pună în valoare intelectul, abilităţile şi talentele, astfel încât 
toţi să-şi realizeze plenar propriul potenţial uman, contribuind la dezvoltarea 
social-economică a ţării în calitate de cetăţeni activi şi responsabili.  

▪ Valorile Curriculumului naţional
Cadrele didactice vor concepe demersuri educaţionale axate pe formarea 

valorilor general-umane fundamentale şi a valorilor naţionale. Totodată, se va 
acorda o importanţă deosebită valorilor esenţiale pentru dezvoltarea atribute-
lor generice ale tinerilor cetăţeni. Criteriul principal pentru prioritizarea aces-
tora îl constituie importanţa lor în relaţie cu misiunea educaţiei, idealul educa-
ţional şi finalitatea educaţiei, aşa cum sunt acestea definite în Codul educaţiei, 
precum şi pe principiile unei societăţi democratice bazate pe statul de drept.

Elevii vor fi încurajaţi şi ajutaţi să-şi structureze şi să îmbrăţişeze în viaţă 
următoarele valori:

• respect pentru valorile fundamentale: Adevăr, Bine, Frumos, Dreptate, Li-
bertate;

• respect pentru sine, pentru alte persoane şi culturi, pentru drepturile 
omului;

• toleranţă − deschidere pentru înţelegerea şi acceptarea diversităţii lumii, 
pentru a putea trăi în condiţiile diversităţii, a trata conflictele într-o manieră 
constructivă, a combate violenţa şi marginalizarea;

• integritate – demnitate, onestitate, sinceritate, incoruptibilitate;
• responsabilitate – răspundere asumată pentru comportamentul şi acţiu-

nile proprii, asumare conştientă a responsabilităţilor sociale;
• perseverenţă – răbdare, chibzuinţă, stăruinţă, tenacitate în acţiuni, în con-

vingeri, în atitudini, în muncă;
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• curiozitate – interes pentru cunoaştere: de sine, de lucruri, fenomene, 
procese, oameni, valori, culturi;

• creativitate şi spirit inovator – generare de noi idei, deschidere către 
schimbarea cu impact pozitiv, către punerea în practică a ideilor creative prin 
soluţii inovatoare;

• curaj – asertivitate în exprimarea opiniei şi luarea de atitudini, în baza 
valorilor morale general-umane şi naţionale;

• încredere în sine – autocunoaşter/cunoaştere şi manifestare a potenţia-
lului;

• rezilienţă – rezistenţă în situaţii de criză;
• adaptabilitate – adaptare la schimbări, în scopul obţinerii unui impact pozitiv.
Important este cum anume acest sistem de valori va penetra toate nivelu-

rile curriculumului – de la modul în care sunt formulate competenţele până la 
modalităţile concrete în care ele vor fi „învăţate” la clasă şi exersate în şcoală 
şi în viaţa cotidiană.

▪ Organizatorii de tip acţional: sistemul competenţelor dezvoltate prin 
Curriculumul naţional

Cel de-al doilea tip de organizatori curriculari postulat de Cadrul de referin-
ţă al Curriculumului naţional din Republica Moldova este constituit de sistemul 
competenţelor de dezvoltat la copii şi tineri prin intermediul curriculumului. 
Competenţele sunt, prin excelenţă, organizatori de tip acţional, întrucât ele 
conduc pe cel care învaţă către „a şti să facă pe baza a ceea ce ştie”. 

Competenţele au fost integrate organic – exclusiv la modul conceptual – în 
sistemul educaţional şi curricular al Republicii Moldova încă din 2010. Mai re-
cent, potrivit Codului educaţiei (Cap. III, articolul 11), sistemul de competenţe 
include „[…] cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori, care permit participarea 
activă a individului la viaţa socială şi economică”. 

Curriculumul naţional modernizat pentru învăţământul general din Republi-
ca Moldova operează cu trei tipuri de competenţe: 

− competenţele-cheie (transdisciplinare);
− competenţele generale (disciplinare, dezvoltate prin intermediul întregu-

lui parcurs al unei discipline prin sistemul de învăţământ general);
− competenţele specifice (disciplinare, dezvoltate de-a lungul unui anumit 

an de studiu şi contribuind prin progresia lor de la an la an la dezvoltarea unor 
competenţe generale solide). 

▪ Competenţele-cheie
Competenţele-cheie sunt definite ca ansambluri multifuncţionale şi transfe-

rabile de cunoştinţe, abilităţi, valori, atitudini şi atribute personale pe care toţi 
indivizii trebuie să le dobândească treptat pentru împlinirea şi dezvoltarea lor 
personală, pentru incluziune socială şi succes pe piaţa muncii. 
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Se consideră că anume instruirea axată pe formarea de competenţe-cheie 
poate contribui la dezvoltarea calitativă a educaţiei, întrucât plasează învăţă-
mântul într-o perspectivă integratoare, transdisciplinară, asigură transferabi-
litatea cunoştinţelor, permite abordarea holistă şi constructivă a construcţiei 
curriculare şi se centrează pe dezvoltarea personală şi socială a elevilor, prin 
urmare, în spiritul acestor competenţe suntem obligaţi să schimbăm şcoala ca 
loc al învăţării.

Competenţele-cheie se formează pe parcursul întregii vieţi, dar baza lor se 
pune în perioada şcolarităţii. Anii petrecuţi de cei care învaţă în instituţiile de 
învăţământ – de la educaţia timpurie şi până la liceu – sunt esenţiali în procesul 
de fundamentare, structurare iniţială, ameliorare treptată şi atingere a unui 
nivel relativ înalt al acestora, nivel necesar unei integrări sociale de succes.

▪Competenţele generale
Competenţele generale sunt cele dezvoltate de o anumită disciplină de 

studiu sau domeniu al cunoaşterii de-a lungul parcursului şcolar. Acestea sunt 
sisteme integrate de cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori de ordin general 
(sintetic), dezvoltate prin intermediul unui anumit obiect de studiu – din mo-
mentul în care acesta intră în sistemul educaţional şi până în momentul în care 
îşi încheie parcursul. Astfel, ele ar trebui atinse până la ultimul an de studiu al 
disciplinei incluse în parcursul şcolar. 

Formularea competenţelor generale pe discipline şcolare în învăţământul 
din Republica Moldova se reglementează prin prezentul Cadru de referinţă al 
Curriculumului naţional. Conform algoritmului de generare prezentat în cele ce 
urmează, în structura competenţelor generale sunt incluse elementele consti-
tutive de bază ale acestora: cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile/valorile.

Tabelul 6. Algoritmul de formulare a competenţelor generale

Ce face elevul?
La ce tip de cunoştinţe/
domenii ale cunoaşterii/

strategii specifice recurge?
Valori, atitudini implicate

Abilităţi fundamentale exprima-
te acţional (prin verbe la infini-
tivul lung)

Cunoştinţe/Domenii ale cu-
noaşterii/Strategii specifice do-
meniului

Valori/Atitudini/Contexte de re-
alizare a competenţei

▪ Competenţele specifice
Competenţele specifice facilitează formarea competenţelor generale, re-

prezentând etape în achiziţionarea acestora. Competenţele specifice sunt 
structurate şi dezvoltate pe parcursul unui an şcolar. În comparaţie cu compe-
tenţele generale, ele sunt sisteme mai specifice (analitice), integrând, la rândul 
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lor, cunoştinţe, abilităţi şi atitudini/valori. Prin gradul lor de concreteţe, sunt 
sugestive pentru selectarea conţinuturilor învăţării pentru diferitele discipline 
şcolare.

Competenţele specifice subsumate competenţelor generale pe discipli-
ne şcolare se definesc în curriculumul disciplinar. Algoritmul de generare a 
competenţelor specifice va urma un model constructivist, bazat pe activarea 
proceselor cognitive esenţiale pentru dezvoltarea competenţelor. 

Pentru a asigura o marjă cât mai largă de acoperire a particularităţilor 
disciplinelor de studiu, se va porni de la diferenţierea cât mai fină a etape-
lor unui proces de învăţare. Se vor avea în vedere etapele de structurare a 
operaţiilor mentale: percepţie, interiorizare, construire de structuri mentale, 
transpunere în limbaj, acomodare internă, adaptare externă. Acestora le co-
respund categorii de competenţe organizate în jurul câtorva verbe definitorii, 
care reflectă etapele procesului de învăţare: receptare, prelucrare primară (a 
datelor, informaţiilor, observaţiilor), algoritmizare, exprimare şi argumenta-
re, prelucrare secundară (a rezultatelor, datelor, observaţiilor), integrare şi 
transfer.

Tabelul 7. Algoritmul de generare a competenţelor specifice

Operaţii mentale
Categorii de competenţe 
aferente etapelor proce-

sului de învăţare

Concepte operaţionale pentru formula-
rea competenţelor specifice

Cunoaştere şi înţelegere

1. Percepţie Receptare

identificarea de noţiuni, termeni, fapte, fe-
nomene, procese
observarea unor fenomene, procese
perceperea unor relaţii, conexiuni
nominalizarea unor concepte
culegerea de date din surse variate
definirea unor concepte, noţiuni, fenomene 
etc.

Aplicare

2. Interiorizare Prelucrare primară

compararea unor date, stabilirea unor rela-
ţii
calcularea unor rezultate parţiale
clasificarea de date
reprezentarea unor date;
sortarea-discriminarea
investigarea, descoperirea, explorarea
experimentarea
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Operaţii mentale
Categorii de competenţe 
aferente etapelor proce-

sului de învăţare

Concepte operaţionale pentru formula-
rea competenţelor specifice

3. Construire de 
structuri men-

tale
Algoritmizare

Reducerea la o schemă sau model, constru-
irea de scheme, modele
anticiparea unor rezultate
reprezentarea datelor
remarcarea unor invarianţi
rezolvarea de probleme prin modelare şi al-
goritmizare

4. Transpunere 
în limbaj

Exprimare şi argumentare

Descrierea unor stări, sisteme, procese, fe-
nomene, fapte etc.
relatarea (de evenimente, acţiuni etc.)
interpretarea unor situaţii, stări, acţiuni etc.
generarea de idei
argumentarea unor enunţuri, idei, concluzii
demonstrarea
ilustrarea
explicarea

5. Acomodare 
internă

Prelucrare secun-
dară

Compararea unor rezultate, date de ieşire, 
concluzii 
calcularea, evaluarea unor rezultate 
interpretarea rezultatelor 
analiza de situaţii
extrapolarea, extinderea
abstractizarea
aprecierea, evaluarea
elaborarea de strategii
relaţionări între diferite tipuri de reprezen-
tări, între reprezentare şi obiect

Integrare şi transfer

6. Adaptare 
externă

Integrare şi transfer

Aplicarea în alte situaţii, contexte, domenii
generalizarea şi particularizarea
integrarea unor domenii
verificarea unor rezultate
optimizarea unor rezultate
transferarea/transpunerea într-o altă sferă
negocierea
realizarea de conexiuni între rezultate
adaptarea şi adecvarea la context
planificarea/proiectarea de noi acţiuni 

▪ Organizatori de tip monitorizare-evaluare: standardele de performanţă
Organizatorii de tip monitorizare-evaluare au funcţia de a defini nivelurile 

de calitate atinse în dezvoltarea competenţelor. Aceşti organizatori sunt numiţi 
„de mediere”, întrucât ei asigură legătura între ceea ce apare în idealul şi fina-
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litatea educaţiei în termeni de aşteptări şi ceea ce s-a realizat concret la nivel 
de competenţe. Cadrul de referinţă al Curriculumului naţional defineşte un set 
de niveluri dezirabile de atingere a diverselor tipuri de competenţe la finalul 
fiecărui ciclu de învăţământ. Aceste niveluri sunt formulate în termeni de stan-
darde de performanţă. 

▪ Tipurile standardelor de performanţă  
În Curriculumul naţional din Republica Moldova, în paralel cu tipurile de 

competenţe menţionate, se recurge la următoarele tipuri de standarde: 
(a) standarde de performanţă transdisciplinare de atins la finele ciclurilor 

şcolare;
(b) standarde de performanţă disciplinare:
− standarde de performanţă disciplinare la finele fiecăruia dintre ciclurile 

de învăţământ (centrate pe nivelul atins în dobândirea competenţelor generale 
dezvoltate de o disciplină la finele unui ciclu de învăţământ);

− standarde de performanţă pe disciplină la finele fiecărui an de studiu 
(centrate pe nivelul atins în dobândirea competenţelor specifice dezvoltate de 
o disciplină într-un anumit an de studiu).  

Corespondenţa de mai sus poate fi urmărită în tabelul de mai jos.

Tabelul 8. Corespondenţa competenţe – standarde 

Competenţe Standarde de performanţă atinse în dezvoltarea compe-
tenţelor

Competenţe-cheie
Standarde de performanţă transdisciplinare de atins la finele 

ciclurilor şcolare

Competenţe generale 
Standarde de performanţă disciplinare de atins la finele ciclurilor 

şcolare pentru o anumită  disciplină şcolară 

Competenţe specifice 
Standarde de performanţă disciplinare la finele unui an de învăţă-

mânt pentru o anumită disciplină

▪ Standarde de performanţă disciplinare pe cicluri de învăţământ 
Standardele de performanţă la finele diverselor cicluri ale sistemului de-

finesc nivelul atins în dobândirea competenţelor generale la finele claselor a 
IV-a, a IX-a şi a XII-a. Măsurarea gradului de atingere a standardelor de perfor-
manţă se face pe bază de indicatori/descriptori şi intră sub incidenţa evaluări-
lor şi examinărilor naţionale.

În cadrul activităţii de proiectare a curricula disciplinare, grupurile de con-
ceptori de curriculum vor avea sarcina să reviziteze standardele existente 
(Standarde de eficienţă a învăţării, 2012) în vederea actualizării acestora şi a 
racordării la competenţele generale din curricula modernizate. Acestea vor 
face parte intrinsecă din curriculumul la disciplină.
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▪ Standarde de performanţă disciplinare pe clase 
Standardele de performanţă la finele diverselor clase se referă la nivelul 

atins în dobândirea competenţelor specifice pe parcursul sau la finele diverşi-
lor ani de studiu. Măsurarea gradului de atingere a standardelor curriculare se 
face pe bază de indicatori/descriptori şi intră sub incidenţa evaluărilor formati-
ve şi sumative care au loc în clasă sau la nivelul şcolii.

Planul-cadru de învăţământ

Planul-cadru de învăţământ (denumit în continuare Planul-cadru) este unul 
dintre cele mai importante componente conceptuale, de tip reglator, ale Curri-
culumului naţional. Prin structura şi conţinutul său, Planul-cadru de învăţământ 
asigură coerenţa şi echilibrul în funcţionarea sistemului de învăţământ, facili-
tează promovarea politicii educaţionale, respectarea principiilor fundamenta-
le ale educaţiei, formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor pe parcursul 
şcolarităţii, valorificarea tradiţiilor naţionale şi locale, dezvoltarea potenţialului 
fiecărui copil/elev.

Planul-cadru materializează întreaga filozofie curriculară dezvoltată prin Ca-
drul de referinţă al Curriculumului naţional. Modul în care sunt alese şi grupa-
te disciplinele pentru diferite tipuri de şcoli, timpul acordat pentru studierea 
acestora, caracterul obligatoriu sau nu al acestor discipline trebuie să reflecte 
principiile, valorile, viziunea şi misiunea asumate prin Cadrul de referinţă al 
Curriculumului naţional. Deoarece planul-cadru stabileşte ce, cât, cum şi când 
se învaţă, acesta trebuie să ofere condiţii de flexibilitate care să conducă la for-
marea optimă a competenţelor elevilor. Spre exemplu, un plan de învăţământ 
rigid va da foarte puţine şanse profesorului şi şcolii să ia în considerare moti-
vaţia şi nevoile elevilor, specificul şi tradiţiile locale, să stimuleze creativitatea 
sau să diferenţieze procesul de predare/învăţare, sporind în acest fel şansele 
de reuşită ale elevilor. 

▪ Ariile curriculare
Ariile curriculare reprezintă o categorie fundamentală a Curriculumului na-

ţional. Aria curriculară integrează mai multe discipline şcolare care au în co-
mun scopuri, finalităţi educaţionale şi strategii pedagogice de formare a com-
petenţelor-cheie, generale şi specifice. În funcţie de nivelurile de învăţământ şi 
de ciclurile curriculare, există o serie de variaţii de-a lungul parcursului şcolar 
în ceea ce priveşte ponderea diverselor arii curriculare şi a disciplinelor com-
ponente. Dincolo de aceste variaţii, se pot degaja totuşi o serie de dominante 
ale ariilor, precum şi ale disciplinelor din cadrul lor.

Scopul comun pentru aria curriculară Limbă şi comunicare, care include dis-
ciplinele limba şi literatura română, limbile materne ale minorităţilor etnice 
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(limba ucraineană, limba rusă, limba bulgară, limba găgăuză etc.), limbile stră-
ine îl constituie formarea vorbitorului cult, iar finalităţile urmăresc formarea 
competenţelor-cheie de comunicare în limba română, în limba maternă şi în 
limbi străine. În această arie, elevii învaţă să folosească deprinderile funda-
mentale ale comunicării (ascultarea, exprimarea orală, lectura şi redactarea) în 
limba maternă sau/şi în limba oficială, precum şi în limbile străine pentru a pu-
tea avea acces la cunoaştere, pentru a-şi clarifica valorile, pentru a putea stabili 
relaţii cu ceilalţi, pentru a valoriza cultura naţională şi pentru a putea descoperi 
alte culturi. În contextul Republicii Moldova, disciplinele din această arie ar tre-
bui să pună un accent deosebit pe dezvoltarea competenţelor de interacţiune 
comunicativă şi a interesului elevilor pentru comunicarea interculturală. 

În cadrul ariei curriculare Matematică şi informatică, elevii au posibilitatea 
de a explora şi utiliza modele şi raporturi dintre numere, concepte, cantităţi, 
mărimi, spaţiu şi timp, învăţând să exprime diverse relaţii între acestea pentru 
a înţelege sensul lumii din jur, facilitând formarea unui mod de gândire orientat 
spre rezolvarea situaţiilor de problemă, formând şi dezvoltând gândirea algo-
ritmică a elevilor, capacitatea de analiză a problemelor vieţii reale, de sinteză 
a modelelor şi de elaborare a procedurilor de soluţionare eficientă a acestora.

În cadrul ariei curriculare Ştiinţe, elevii explorează mărimi, cantităţi, spaţiul 
şi timpul, structuri, procese şi fenomene ale naturii prin aplicarea metodelor 
de investigaţie, învăţând să exprime diverse relaţii între acestea pentru a înţe-
lege sensul lumii înconjurătoare şi a Universului. Elevii îşi dezvoltă capacităţi 
de a observa şi interpreta modele şi reprezentări adecvate ale realităţii, învaţă 
să construiască ipoteze şi să le verifice prin explorare şi experimentare, cu sco-
pul de a interioriza o imagine dinamică asupra ştiinţelor naturii, înţeleasă ca 
activitate umană în care ideile ştiinţifice se schimbă în timp şi sunt afectate de 
contextul social şi cultural în care se dezvoltă.

Aria curriculară Om şi societate se remarcă prin următoarele accente: pre-
ponderenţa acordată cunoaşterii şi înţelegerii proceselor din societate care au 
relevanţă atât din perspectiva trecutului, cât şi faţă de prezent şi de orientările 
viitoare; dobândirea unor valori şi atitudini care să permită o inserţie socială ac-
tivă şi responsabilă a tinerilor absolvenţi; formarea unor comportamente de tip 
participativ, favorabile cristalizării unei reale solidarităţi sociale. La disciplinele 
din această arie curriculară elevii descoperă cum pot să se implice în viaţa comu-
nităţilor în calitate de cetăţeni, cu atitudine critică, bine informaţi şi responsabili.

În cadrul ariei curriculare Arte, elevii explorează, îşi dezvoltă sensibilitatea 
estetică, îşi rafinează gusturile şi comunică idei, conectându-şi gândirea, imagi-
naţia, simţurile şi sentimentele pentru a crea propriile lucrări şi a înţelege va-
loarea artistică. Îşi aprofundează experienţa proprie prin participarea (directă 
sau indirectă) la diverse activităţi artistice şi culturale.
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În cadrul ariei curriculare Educaţie pentru sănătate şi educaţie fizică, elevii 
învaţă cum să-şi fortifice şi să-şi  menţină o stare optimă de sănătate pentru 
propria lor bunăstare, a altora şi a societăţii în ansamblu. Se favorizează dezvol-
tarea fizică permanentă; antrenarea abilităţilor motrice; formarea obişnuinţei 
de practicare independentă, sistematică a exerciţiilor fizice, în calitate de con-
diţii pentru dezvoltarea armonioasă a persoanei, dar şi stimularea interesului 
pentru participarea la activităţi sportive, inclusiv respectarea regulilor specifice 
diferitelor jocuri, pentru a dezvolta corectitudinea, responsabilitatea şi coope-
rarea.

Aria curriculară Tehnologii are în vedere următoarele aspecte: înţelegerea 
şi utilizarea în mod adecvat a tehnologiilor în activitatea personală şi profesio-
nală; utilizarea limbajului informatic ca instrument de comunicare şi interacţi-
une socială; formarea unor atitudini privind consecinţele dezvoltării tehnolo-
gice asupra omului, a mediului şi a societăţii. Elevii învaţă să fie inovatori, să 
dezvolte produse şi sisteme, să acţioneze în calitate de consumatori exigenţi şi 
responsabili. 

Aria curriculară Dezvoltare personală şi ghidare în carieră facilitează ac-
cesul la întreaga ofertă de educaţie; se identifică vocaţia persoanei şi este în-
curajată să-şi dezvolte potenţialul; se contribuie la dezvoltarea competenţelor 
interpersonale, interculturale, sociale şi civice; se formează reprezentări rea-
liste despre posibilităţile de autorealizare şi integrare socială printr-o profe-
sie.  Această arie curriculară pune accentul pe următoarele aspecte: facilitarea 
participării la viaţa socială a clasei, a şcolii şi a comunităţii locale; dezvoltarea 
unor strategii personale de evitare a eşecului şcolar; formarea atitudinilor de 
acceptare a schimbărilor din mediul social, economic, cultural şi politic în care 
absolventul îşi va desfăşura activitatea; participarea motivată la iniţierea şi la 
derularea propriului traseu de învăţare. Elevul este ghidat să ia decizii pentru 
opţiuni optime de formare şi dezvoltare profesională în condiţiile de integrare 
în contextul socioeconomic al Republicii Moldova.

▪ Discipline de învăţământ
Planul de învăţământ este documentul reglator care jalonează distribuţia 

timpului şcolar. El se construieşte având în vedere idealul educaţional propus 
prin documentele de politică educaţională (Codul educaţiei, Curriculumul naţi-
onal – Cadru de referinţă) − formarea/dezvoltarea competenţelor elevilor care 
vor deveni activi pe piaţa muncii în secolul al XXI-lea. Planul-cadru de învăţă-
mânt operează cu două tipuri de discipline: (i) discipline obligatorii şi (ii) disci-
pline opţionale. 

Disciplinele obligatorii fac parte din trunchiul comun, văzut ca un grup de 
discipline studiate de toţi copiii de-a lungul şcolarităţii, care au menirea de a 



31

asigura coerenţa în sistemul educaţional şi comparabilitatea diplomelor. Con-
cret, studiul disciplinelor obligatorii are menirea de a conduce, pe lângă forma-
rea culturii generale, la formarea setului de competenţe şi a standardelor de 
performanţă prevăzute în documentele cu caracter reglator ale Curriculumului 
naţional, asigurând astfel o bază comună pentru evaluările naţionale şi exame-
nele de certificare organizate în sistemul educaţional din Republica Moldova.     

Disciplinele opţionale reflectă nevoia de coparticipare a elevului la consti-
tuirea propriului traseu de formare, precum şi creşterea responsabilităţii şcolii 
în gestionarea ofertei curriculare, în raport cu nevoile educaţionale identificate 
la nivel local. Ponderea acestora în Planul-cadru creşte pe diferitele niveluri de 
şcolaritate: o pondere de 10%-15% în învăţământul primar, 15%-20% în învăţă-
mântul gimnazial şi 20%-25% în învăţământul liceal.

Conform principiului descentralizării curriculare, autorităţile administraţiei 
publice locale, raionale, municipale şi cele ale UTA Găgăuzia pot stabili com-
ponenta locală a curriculumului pentru instituţiile din subordine, din cota dis-
ciplinelor opţionale, cu o pondere de cel mult 5% în învăţământul primar şi 
gimnazial şi de cel mult 10% în învăţământul liceal.  

▪ Abordări şi teme cross-curriculare
Abordarea cross-curriculară presupune includerea unor teme integrate de 

studiu care se centrează pe dezvoltarea personală şi socială a elevilor. Ele au un 
caracter transversal, trec dincolo de graniţele disciplinelor şcolare tradiţionale 
şi propun formarea unor competenţe şi/sau valori fundamentale pentru viaţa 
de zi cu zi.

În instruirea bazată pe formarea de competenţe, învăţarea şcolară proiec-
tată în cadrul curriculumului pe discipline de studiu trebuie să se raporteze 
la un set de teme cross-curriculare majore, relevante pentru elevii secolului 
XXI, care să vizeze: autocunoaşterea şi autodezvoltarea; civismul; educaţia 
pentru şi prin valori; sănătatea şi viaţa de calitate; antreprenoriatul, creati-
vitatea şi inovaţia; educaţia pentru dezvoltare durabilă; educaţia intercultu-
rală.

Temele cross-curriculare au un rol foarte important în proiectarea transdis-
ciplinară a predării-învăţării. Ele vizează spargerea frontierelor dintre discipli-
nele şcolare, au în vedere integrarea conţinuturilor apropiate ale învăţării în 
module de studiu integrat, conduc la dezvoltarea gândirii transdisciplinare şi la 
o mai bună înţelegere a complexităţii problemelor cu care se confruntă lumea 
contemporană.
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Curricula pe discipline

Curricula pe discipline sunt documente reglatoare de natură proiectivă care 
explicitează modul în care reperele conceptuale ale Curriculumului naţional 
se reflectă la nivelul fiecărei discipline şcolare în parte. Curricula pe discipline 
sunt construite pe baza viziunii, misiunii, principiilor şi valorilor pe care Curri-
culumul naţional le promovează şi au rolul de a realiza una dintre finalităţile 
educaţiei, şi anume dezvoltarea unui sistem complex de competenţe.

Un curriculum bine structurat generează materiale de predare/învăţare efi-
cientă, precum şi un proces de învăţare care inspiră, se extinde şi motivează 
elevii pentru realizarea competenţelor şi standardelor menţionate în curricu-
lumul disciplinar. 

Curricula pe discipline constituie o parte esenţială a Curriculumului naţional 
pentru toţi cei interesaţi de educaţie: elevi, părinţi, cadre didactice, directori 
de şcoli, direcţii raionale, conceptori de curriculum, precum şi alţi funcţionari 
publici din cadrul Ministerului Educaţiei.

Curriculumul pe disciplină are o structură unitară, aceeaşi pentru toate dis-
ciplinele:

− preliminarii
− concepţia didactică a disciplinei şcolare;
− competenţele-cheie;
− competenţele generale ale disciplinei;
− recomandări pentru repartizarea unităţilor de conţinut şi a unităţilor de 

timp pe clase;
− competenţele specifice ale disciplinei;
− recomandări pentru corelarea competenţelor specifice, conţinuturilor şi 

activităţilor de învăţare şi evaluare pe clase;
− standardele de performanţă la finele ciclului primar, gimnazial şi liceal;
− recomandări privind implementarea curriculumului disciplinei;
− strategii didactice;
− strategii de evaluare;
− bibliografie.

Manualele

Manualul şcolar reprezintă unul dintre instrumentele de lucru ale elevilor, 
care se axează pe formarea competenţelor, detaliază în mod sistemic temele 
recomandate de curriculum şi contribuie la organizarea procesului de învăţare. 
Conceput astfel, manualul urmează să fie mai puţin un depozitar de informaţii 
şi să conţină într-o măsură mai mare modalităţi de lucru, explicate în logica 
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expunerii didactice, fiind un prilej de dezvoltare a capacităţilor intelectuale, 
voliţionale, morale, estetice.  

În instituţiile de învăţământ general se pot utiliza manuale alternative, ela-
borate în baza Curriculumului naţional, selectate pe bază de concurs şi reco-
mandate de Ministerul Educaţiei. Posibilitatea opţiunii în privinţa manualelor 
poate contribui la asigurarea unei educaţii pentru o societate deschisă şi de-
mocratică, în care cadrul didactic în parteneriat cu copiii şi părinţii vor decide 
ce manual să utilizeze.

Manualele digitale reprezintă o abordare nouă în implementarea compo-
nentei TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare. Ele vin să îmbogăţească 
procesul educaţional cu activităţi multimedia interactive. Manualul digital poa-
te cuprinde integral conţinutul manualului tipărit, având în plus (sau în locul 
ilustraţiilor de pe hârtie) elemente specifice precum: exerciţii interactive, jocuri 
educaţionale, animaţii, filme şi simulări care, prin utilizare, aduc un plus de 
profit cognitiv/formativ.

Metodologia de evaluare a manualelor, pe lângă transpunerea prevederilor 
curriculare. va avea la bază principiile moderne de asigurare a calităţii manu-
alelor şi materialelor didactice: relevanţă, prin centrarea pe elevi şi adecvarea 
la contextul de învăţare şi necesităţile reale; transparenţă şi claritate a finalită-
ţilor urmărite, a etapizării progresului, a expunerii materiei şi a abordării me-
todologice; coerenţă şi fiabilitate, prin unitate şi armonizare internă, acurateţe 
ştiinţifică, factuală, textuală şi metodologică, aplicabilitate practică; atractivita-
te, prin interactivitate, diversitate, expunere şi ilustrare prietenoasă pentru uti-
lizator; flexibilitate, prin sprijinirea individualizării învăţării şi a adaptabilităţii la 
diferite stiluri de învăţare; caracter deschis şi integrator, prin dezvoltare cogni-
tivă, integrarea cunoştinţelor anterioare şi oferirea de posibilităţi pentru extin-
derea şi transferul învăţării în afara sălii de clasă; participare, prin asigurarea de 
opţiuni diverse, implicarea activă a celui ce învaţă, facilitarea de parteneriate 
pentru învăţare; socializare, prin dezvoltarea abilităţilor sociale şi promovarea 
educaţiei interculturale; etc.

Ghiduri metodologice

Ghidurile metodologice asigură implementarea curriculară, dar şi operaţio-
nalizarea metodică a conţinuturilor de manuale. Acestea sprijină acţiunea pro-
fesorului, având de obicei statut de recomandare şi orientare. Aceste ghiduri 
pot fi realizate pe discipline, pe teme de interes, pe aspecte care ţin de inovaţia 
didactică.
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Resurse educaţionale deschise, softuri educaţionale, 
materiale didactice complementare

Resursele educaţionale deschise includ cursuri, module, programe (softwa-
re), prezentări, sarcini de lucru, întrebări, activităţi în clase şi laboratoare, mate-
riale pedagogice, jocuri, simulări şi multe alte resurse digitale din întreaga lume.

Ca şi manualele şcolare, resursele educaţionale deschise trebuie să cores-
pundă Curriculumului naţional, să susţină într-o manieră eficace construirea 
cunoaşterii, să faciliteze accesul elevilor la informaţie, să suscite şi să menţină 
interesul elevilor, să uşureze înţelegerea proceselor şi a fenomenelor.

▪ Proiectele didactice
Proiectele didactice de lungă şi de scurtă durată constituie instrumente de 

facilitare a realizării eficiente a procesului educaţional, de elaborarea şi imple-
mentarea cărora este responsabil cadrul didactic. Ambele tipuri de documente 
trebuie să ofere un cadru coerent pentru formarea competenţelor-cheie, a com-
petenţelor generale şi specifice la disciplină, asigurând un grad adecvat de flexi-
bilitate pentru a ajusta demersul didactic la contextele şi necesităţile de învăţare 
ale elevilor. Este încurajată inovaţia şi creativitatea cadrelor didactice pentru ela-
borarea şi aplicarea diferitor proiecte didactice pe lecţii sau pe unităţi de învăţare, 
în funcţie de specificul disciplinelor şi organizarea conţinuturilor, prin utilizarea 
diferitor modele de proiectare. Pentru formarea competenţelor este recoman-
dată aplicarea cadrului de învăţare şi gândire ERRE (Evocare, Realizarea sensului, 
Reflecţie, Extindere), dar pot fi aplicate şi alte modele de proiectare axate pe învă-
ţarea activă şi autentică (dezvoltarea inteligenţelor multiple, învăţarea experienţi-
ală, taxonomia revăzută a lui Bloom, învăţarea prin descoperire etc.).

Curriculumul naţional ca proces

Această parte a Cadrului de referinţă abordează a doua formă de manifes-
tare a curriculumului: curriculumul ca proces. Capitolul se referă la etapele 
acestui proces (numit şi „ciclu de dezvoltare curriculară”), oprindu-se asupra 
demersurilor care au loc la nivel central, la nivel regional şi la nivelul şcolii şi al 
clasei de elevi.

▪ Ciclul dezvoltării curriculare
Figura de mai jos prezintă etapele esenţiale ale unui ciclu curricular compre-

hensiv, adică unul care trece prin toate fazele tipice unui asemenea proces, la 
oricare dintre nivelurile sale s-ar face referire. Luând în considerare nivelul şi 
evoluţia proceselor curriculare în Republica Moldova, este esenţial să se sub-
linieze faptul că este vorba despre dezvoltare curriculară, în sensul optimizării 
sau îmbunătăţirii calitative a Curriculumului naţional.
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Figura 3. Ciclul dezvoltării curriculareFigura 3. Ciclul dezvoltării curriculare 
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Aplicarea Curriculumului naţional la nivelul central
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− organizează acti vităţi de formare/informare a managerilor şi a personalu-
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duri pentru profesori şi elevi);
− alocă resursele necesare pentru elaborarea şi gesti onarea suporturilor metodice;
− evaluează efi cienţa uti lizării suporturilor metodice;
− stabileşte criteriile de apreciere a performanţei în educaţie.
− Aplicarea Curriculumului naţional la nivelul regional
− Organele locale de specialitate în domeniul învăţământului:
− promovează prevederile conceptuale ale Curriculumului naţional în insti -

tuţiile din subordine;
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− informează managerii şi cadrele didactice despre demersul metodic al re-
alizării prevederilor curriculare;

− formează competenţele necesare cadrelor didactice şi managerilor şco-
lari în vederea realizării prevederilor curriculare;

− acordă asistenţă metodică permanentă cadrelor didactice şi managerilor şcolari; 
− repartizează în instituţiile de învăţământ suportul metodic şi materiale di-

dactice (manuale, ghiduri metodice, auxiliare); 
− monitorizează calitatea realizării prevederilor curriculare;
− evaluează calitatea procesului educaţional realizat în instituţiile de învă-

ţământ din subordine; 
− propune modalităţi de îmbunătăţire a calităţii procesului educaţional.
Aplicarea Curriculumului naţional la nivelul de şcoală şi clasă
La nivelul şcolii şi al clasei de elevi, procesul de aplicare a Curriculumului 

naţional devine similar unui veritabil „ciclu de dezvoltare curriculară în minia-
tură”, derivând din cel elaborat la nivel naţional, adaptat însă contextului local.

Procesul aplicării curriculumului (al dezvoltării curriculare) la nivelul şcolii este 
parte a Strategiei şi Planului de dezvoltare instituţională. Acest proces poate fi 
descris printr-un ciclu recurent de acţiuni corelate, care cuprinde următoarele 
etape: analiza-diagnostic, proiectarea/planificarea implementării curriculumu-
lui, implementarea curriculumului şi evaluarea stadiului realizării acestuia. 

Ciclul dezvoltării curriculare la nivelul şcolii  trebuie să conducă în esenţă la 
îmbunătăţirea calităţii educaţiei oferite în şcoală, reflectată în rezultatele elevi-
lor, prin toate activităţile proiectate pe termen mediu şi lung.

Viziunea şi misiunea şcolii determină specificul şcolii şi fundamentează dezvol-
tarea curriculumului la nivelul şcolii. Fiecare şcoală este o comunitate unică, cu 
identitate proprie, aflată într-o anumită etapă a dezvoltării sale, iar specificul şcolii 
este reflectat din perspectiva curriculumului în oferta educaţională, curriculară şi 
extracurriculară a şcolii. La nivelul şcolii se stabileşte oferta de discipline opţionale 
(curriculum la decizia şcolii) şi planul de activităţi educative extracurriculare.

Atât disciplinele opţionale, cât şi planul de activităţi extracurriculare sunt 
stabilite împreună cu elevii şi părinţii, prin consultare şi implicare efectivă în 
elaborarea acestora. În toate etapele dezvoltării instituţionale (inclusiv curri-
culară) trebuie asigurat un înalt nivel de angajare şi asumare al elevilor, al pă-
rinţilor şi al principalilor factori interesaţi. Curriculumul şi dezvoltarea curricu-
lumului sunt domenii de interes major pentru educatori, guvernanţi, părinţi şi 
au relevanţă şi impact major asupra dezvoltării viitoare a societăţii.

În detaliu, etapele procesului de aplicare/dezvoltare curriculară în şcoală 
sunt: analiza-diagnosticul, proiectarea/planificarea curriculumului, implemen-
tarea activităţilor planificate.

Succesul implementării curriculumului la nivel de şcoală depinde de prezenţa 
mecanismului de mentorare la nivel de instituţie şcolară. Mentorarea trebuie să 
devină parte integrantă a culturii organizaţionale a şcolii şi un obiectiv major al 
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activităţii echipei manageriale. Şcoala este şi un mediu de formare profesională 
continuă. Orice reformă şcolară este precedată de activităţi de formare: mai în-
tâi, cu accent pe formarea de atitudini pozitive faţă de nou, formarea convingerii 
despre necesitatea implementării noilor prevederi curriculare şi, apoi, pe forma-
rea competenţelor de proiectare, aplicare, evaluare a acţiunilor întreprinse.

Curriculumul naţional şi mediul şcolar
În procesul implementării curriculumului la nivelul şcolii, se va pune accent pe:
− monitorizarea de tip sistemic, care reclamă indicatori evaluabili referitori 

la context, intrări, reacţii, ieşiri;
− monitorizarea de tip managerial, care vizează eficacitatea, economicita-

tea, eficienţa şi efectivitatea;
− monitorizarea inovaţiei, ce se referă la măsura în care cei implicaţi adop-

tă, participă, iniţiază procese de schimbare, măsura în care cei implicaţi corec-
tează, îmbunătăţesc, creează o anumită schimbare; 

− implementarea prevederilor curriculare presupune şi: un proces de su-
pervizare cu caracter de diagnostic-pronostic al activităţii pedagogice, în sco-
pul alegerii sarcinilor şi mijloacelor optime de realizare a obiectivelor;

− observarea continuă şi dirijarea situaţiei prin informarea la timp a echipei 
pedagogice despre starea de lucruri;

− depistarea şi evaluarea acţiunilor pedagogice care asigură conexiunea 
inversă ce informează despre măsura în care rezultatele activităţii corespund 
obiectivelor preconizate;

− deţinerea la nivelul şcolii a unui mecanism de colectare, generalizare şi 
analiză a informaţiei şi utilizarea datelor pentru deciziile ulterioare.

Curriculumul naţional, mediul şcolar şi cadrul didactic
Curriculumul naţional încurajează tendinţa renunţării la „pupitrele de co-

mandă” ale cadrelor didactice şi promovează activităţi educaţionale care favo-
rizează comunicarea faţă în faţă. Prezenţa tehnologiilor moderne – computere, 
table interactive, conexiune internet – reprezintă un atribut indispensabil al 
procesului educaţional, care îşi propune pregătirea persoanei pentru integra-
rea într-o societate a exploziei informaţionale.

În calitatea sa de participant proactiv şi reflexiv la procesul de predare/învăţa-
re, cadrul didactic va trebui să treacă din postura de „personaj principal”, „atoşti-
utor”, în cea de facilitator, suporter şi mentor, în măsură să încurajeze şi să inspire 
învăţarea autentică la toţi elevii şi la fiecare din ei în parte, transpunând viziunea, 
filozofia şi orientările curriculumului în acţiuni/tehnici/proceduri concrete, adap-
tate la nevoile şi interesele individuale şi de grup ale acestora. 

Standardele profesionale pentru învăţători şi profesori, construite în corela-
ţie cu standardele de performanţă ale învăţării, impun dezvoltarea şi perfecţio-
narea la profesori a unui set de competenţe care să le permită realizarea rolului 
de facilitator al învăţării.
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Figura 4. Roluri ale cadrului didactic
Figura 4. Roluri ale cadrului didactic 

 

 
 

 
 

Curriculumul naţional, mediul şcolar şi dezvoltarea profesională a personalului 
didactic 

Implementarea Curriculumului naţional modernizat necesită o cooperare eficientă a 
Ministerului Educaţiei cu instituţiile de formare iniţială şi continuă a personalului didactic atât 
la intrarea în domeniul profesiei, cât şi în dezvoltarea profesională continuă, în proiectarea 
unor standarde profesionale care să reflecte pe deplin nivelul cerut a fi atins în performarea 

Rolul de 
facilitator 

Profesorii nu sunt unica sursă de 
învăţare, ei facilitează învăţarea 
prin conectarea elevilor la surse, 

resurse și oportunităţi de 
învăţare, ei planifică activităţi 
care angajează elevii într-un 
proces activ de învaţare și 

evaluare. 

Cadrele didactice cunosc procesele psihologice asociate 
creșterii și dezvoltării copilului, precum și necesităţile şi 
particularităţile acestuia la diferite etape ale evoluţiei 
sale. Cunoştinţele din psihologia educaţională ajută 

profesorii la identificarea și valorificarea capacităţilor, 
intereselor şi particularităţilor copiilor, astfel încât să fie 

capabili să aplice diferite tehnici de predare-învăţare-
evaluare şi să stabilească ce măsuri să adopte pentru o 

comunicare eficientă cu elevii. 

Cadrele didactice deţin ample 
cunoștinţe în domeniul 
dezvoltării copilului şi 

adolescentului, precum și 
abilităţi psihosociale de 

comunicare şi relaţionare cu 
aceștia. 

Rolul de 
ghid/antrenor 

Profesorii particularizează mediul de 
învăţare, implementând modele 

adaptive de învăţare-predare-
evaluare, în vederea asigurării 

premiselor pentru individualizarea 
învăţării. 

Profesorii ghidează procesul de învaţare și 
evaluare prin intermediul abordării de 
rezolvare a problemelor, fiind flexibil, 

încurajând și inspirând elevii, 
cunoscându-le particularităţile, nevoile și 

stilurile de învăţare. 

Rolurile profesorilor și ale elevilor 
sunt  complementare și se 

potenţează reciproc, pentru ca 
procesul de învaţare-predare-

evaluare să fie unul agreabil, iar 
rezultatele – pe măsura eforturilor 

depuse. 

Profesorii nu sunt figuri autoritare în 
procesul de învăţare-predare-evaluare, 

ci parteneri ai elevilor, capabili să 
creeze un mediu favorabil în care elevii 

să preia ghidarea activităţilor de 
învăţare-predare-evaluare, să decidă și 

să-și asume responsabilităţi. 

Profesorii nu mai sunt consideraţi 
competenţi sau incompetenţi, deoarece sunt 
pur și simplu unici. Ei nu acţionează ca porţi 
către cunoaștere, deoarece ei întruchipează 

întreg curriculumul. Profesorii nu mai au 
doar rol de „transportare” a ceea ce știu, 
deoarece şi poziţia lor faţă de ceea ce ştiu 

influenţează opiniile elevilor. 
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Curriculumul naţional, mediul şcolar şi dezvoltarea profesională 
a personalului didactic

Implementarea Curriculumului naţional modernizat necesită o cooperare 
eficientă a Ministerului Educaţiei cu instituţiile de formare iniţială şi continuă 
a personalului didactic atât la intrarea în domeniul profesiei, cât şi în dezvolta-
rea profesională continuă, în proiectarea unor standarde profesionale care să 
reflecte pe deplin nivelul cerut a fi atins în performarea competenţelor profesi-
onale ale cadrelor didactice – în armonie cu competenţele pe care ei urmează 
a le forma la elevi. În principiu, aplicarea Curriculumului naţional modernizat 
presupune o nouă politică în domeniul formării profesionale iniţiale şi conti-
nue, în conformitate cu noua viziune cu privire la curriculum. Următorii paşi 
sunt esenţiali:

− stabilirea unei viziuni clare şi a unei politici educaţionale pe termen scurt, 
mediu şi lung pentru optimizarea continuă a programelor de dezvoltare profe-
sională pentru cadrele didactice;

− examinarea atentă a calificării iniţiale şi curente a cadrelor didactice şi 
determinarea nevoilor individuale de dezvoltare profesională a acestora;

− trecerea treptată de la simplele „formări punctuale”, văzute ca evenimente 
izolate în timp, la cicluri din ce în ce mai bine structurate de „dezvoltare profe-
sională continuă în instituţia şcolară”, de la formatori care „predau cursuri” la 
„experţi în dezvoltare profesională continuă”, capabili să ofere suport şi consili-
ere profesională acolo unde profesorul lucrează nemijlocit – la şcoală şi în clasă;

− realizarea unui cadru de referinţă al dezvoltării profesionale continue, 
care să reglementeze procesul de profesionalizare a personalului didactic prin: 
(a) definirea ciclului de dezvoltare profesională continuă; (b) stabilirea numă-
rului minim de credite profesionale de acumulat în cadrul unui ciclu; (c) regle-
mentarea modului în care creditele contribuie la (i) stabilirea unor diferenţe 
calitative între cadrele didactice; (ii) avansul în profesie; (iii) salarizarea perso-
nalului didactic.

Integrarea predării, a învăţării şi a evaluării pentru asigurarea 
progresului fiecărui elev

Implementarea curriculumului şcolar se produce sub aspect operaţional 
prin integrarea deplină a trei procese aparent diferite: predarea – învăţarea 
– evaluarea. Aspectul operaţional al implementării curriculumului presupune 
implicarea plenară a celor doi actanţi, profesorul şi elevul, care asigură succe-
sul acţiunii întreprinse doar în cazul stabilirii unui parteneriat funcţional. Acest 
aspect este realizat nemijlocit în instituţia şcolară, punându-se accent pe: 

− crearea unei atmosfere motivante pentru învăţare şi dezvoltare plenară a 
personalităţii;
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− crearea unui mediu şcolar axat pe valorile cunoaşterii şi ale tendinţei de 
realizare prin cunoaştere;

− încurajarea parteneriatului între profesor şi elev, bazat pe deschidere spre 
comunicare, respect şi preţuire reciprocă;

− proiectarea activităţii educaţionale în baza finalităţilor curriculare; 
− selectarea conţinuturilor necesare realizării finalităţilor curriculare în 

baza unor principii: caracterul ştiinţific; particularităţile de vârstă şi nevoile 
individuale ale elevului; actualitatea şi relevanţa pentru perspectiva integrării 
sociale; utilizarea corectă a suportului curricular, dar şi a surselor alternative 
de informare;

− utilizarea creativă a resurselor: mijloace didactice, tehnologii moderne, 
inclusiv platforme electronice, dispozitive tehnice interactive;

− crearea ambianţei de învăţare, prin îmbinarea armonioasă a fenomenului 
diferenţierii şi individualizării, pe de o parte, şi a diversităţii sociocognitive a 
elevilor, pe de altă parte;

− realizarea evaluării în toate ipostazele sale, creând condiţii de manifestare 
a funcţiilor evaluării: diagnostică, informativă, formativă etc., asigurând oferi-
rea unui feedback permanent elevului.

▪ Relevanţa predării / predarea autentică
Pentru ca implementarea prevederilor Curriculumul naţional să fie eficien-

tă, predarea se va centra pe următoarele aspecte:
− convingerea profesorului că elevul său este un partener activ în procesul 

educaţional şi traducerea ei în practică;
− axarea pe o abordare determinată de concepţia constructivismului în co-

relare cu alte modele teoretice care pun accent pe valoarea personalităţii ele-
vului, acesta fiind cel care ce descoperă şi construieşte semnificaţii;

− perceperea sălii de clasa drept un laborator de creaţie atât pentru profe-
sor, cât şi pentru elev;

− valorificarea caracterului deschis al Curriculumului naţional şi a libertăţii 
de implicare creativă a cadrului didactic;

− elaborarea strategiei de predare în dependenţă de condiţiile concrete de 
realizare a procesului educaţional;

− valorificarea posibilităţilor diferenţierii şi individualizării instruirii;
− corelarea elementelor procesului didactic cu finalităţile procesului educa-

ţional, orientate spre formare de competenţe;
− crearea contextului de  învăţare în contexte autentice, prin experienţă;
− îmbinarea creativă şi eficientă a diverse forme de organizare a procesului 

educaţional;
− utilizarea tehnologiilor moderne, inclusiv a platformelor electronice, a ta-

blelor interactive etc.;
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− utilizarea metodelor interactive de predare, cu implicarea activă a elevilor 
şi motivarea acestora;

− constituirea şi valorificarea parteneriatului educaţional cu familia şi co-
munitatea.

▪ Relevanţa învăţării / învăţarea autentică
Reperele conceptuale ale Curriculumului naţional pun accent pe următoa-

rele aspecte ale învăţării:
− valorificarea învăţării în cadrul formal, în îmbinare cu alte posibilităţi de 

învăţare;
− realizarea învăţării de pe poziţiile unui parteneriat constructiv dintre pro-

fesor şi elev;
− implicarea activă şi achiziţionarea de a „şti să faci”, „a şti să fii”;
− implicarea în activitate în baza unei motivaţii pozitive, preponderent in-

trinseci;
− axarea pe atingerea finalităţilor explicite şi a celor implicite (precum ar 

fi deţinerea mecanismelor de învăţare, a competenţei de învăţare, bazată pe 
strategii metacognitive şi gândire critică); 

− orientarea spre obţinerea unor rezultare durabile şi de calitate;
− transformarea achiziţiilor anterioare drept suport în învăţarea ulterioară;
− deţinerea unor  rezultate care să asigure „continuumul” educaţional;
− formarea competenţei de eficientizare a învăţării (managementul timpu-

lui, competenţa de a lua decizii cu referire la rezultatele aşteptate etc.);
− valorificarea diversităţii surselor de învăţare;
− discernământul asupra calităţii informaţiei;
− ralierea învăţării la particularităţile de vârstă;
− ralierea învăţării la perspectivele de dezvoltare a personalităţii.
Concepţia Curriculumului naţional încurajează şi promovează strategii in-

spirate din abordarea constructivistă. Procesul de învăţare se va baza pe urmă-
toarele valori:

− rigoarea: se referă la ceea ce elevii sunt capabili de a face ca un rezultat 
al învăţării lor; 

− relevanţa: se referă la înţelegerea de către elev a modului în care procesul 
de învăţare se conectează la studiile ulterioare şi a influenţei învăţării asupra 
activităţii viitoare; 

− respect: înseamnă promovarea relaţiilor de respect între şi printre profe-
sori şi elevi, care stimulează competenţă şcolară şi socială.

▪ Relevanţa evaluării / evaluarea autentică
Reperele conceptuale ale Curriculumului naţional pun accent pe următoa-

rele aspecte ale evaluării:
− posibilitatea remedierii de către elev a erorilor şi lacunelor imediat după 
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apariţia lor şi înainte de declanşarea unui proces cumulativ;
− reglarea din mers a procesului în baza unui feedback rapid;
− acordarea unui ajutor pedagogic imediat;
− tratarea diferenţiată a elevilor;
− dezvoltarea la elevi a capacităţilor de autoevaluare;
− crearea contextelor educaţionale ce valorifică potenţialul individual al 

elevului şi potenţialul clasei de elevi în scopul realizării autoevaluării şi evalu-
ării reciproce.

Diversitatea funcţiilor evaluării şi a valenţelor sale formative va fi asigurată 
prin diversitatea metodelor şi tehnicilor de evaluare.

Curriculumul va pune în evidenţă în primul rând procesul şi apoi produsul 
de învăţare, astfel accentul se va muta pe evaluarea formativă şi continuă.

Curriculumul naţional şi mediile conexe: 
mediul social, părinţii şi parteneriatele

Ultimul capitol al Cadrului de referinţă prezintă relaţia inerentă a Curriculu-
mului naţional cu mediul şcolar, comunitar şi social, în general, reliefându-se 
importanţa parteneriatelor în implementarea calitativă a Curriculumului. Se 
insistă asupra rolului primordial al familiei în asigurarea succesului şcolar al co-
pilului şi se caracterizează legătura multidimensională dintre educaţia formală 
şi nonformală în cadrul reformei curriculare. Rolul cadrului didactic în crearea 
unui mediu şcolar prietenos se perpetuează în timp, impunându-se şi actuali-
zându-se continuu.

Curriculumul naţional şi mediul social. Învăţarea nonformală 
şi cea informală

Aşa cum educaţia este percepută în prezent ca o funcţie vitală a societăţii 
contemporane, Curriculumul naţional urmează să oglindească, de o manieră 
cuprinzătoare şi explicită, idealurile şi necesităţile sociale ale cetăţenilor. De la 
şcoala contemporană societatea aşteaptă astăzi totul: nu doar să transmită ti-
nerilor o cunoaştere acumulată de-a lungul secolelor, ci şi să-i ajute să se adap-
teze la o realitate în continuă transformare, să-i pregătească pentru un viitor 
larg şi imprevizibil. Considerată un factor-cheie în dezvoltarea societăţii, şcoala, 
prin curriculumul său, trebuie să stimuleze curiozitatea intelectuală, capacitatea 
de adaptare, creativitatea şi inovaţia.
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Curriculumul naţional şi părinţii
Părinţii au dreptul şi obligaţia de a fi implicaţi în procesele de învăţare ale 

copiilor lor, deoarece ei au responsabilitatea majoră ca părinţi, pentru aceştia. 
Marea provocare rezidă în realizarea angajamentului într-o manieră optimală 
şi într-un parteneriat solid. La implementarea curriculumului se va porni de la 
faptul că:

− părinţii şi profesorii sunt parteneri egali în procesul instructiv-educativ al 
copiilor, fiecare cu experienţele sale şi în domenii specifice de activitate;

− părinţii sunt experţi în viaţa de zi cu zi a copilului lor, în timp ce profesorii 
sunt experţi în predare, iar considerarea acestor expertize asigură un partene-
riat plin de respect între aceştia.

Parteneriatul şcoală-familie presupune că ambele părţi au o abordare par-
ticipativă a relaţiei. Aceasta înseamnă că trebuie să fie dezvoltat un dialog con-
structiv între părinţi şi profesori, caracterizat prin dorinţa ambelor părţi de a 
discuta despre conţinutul atât al învăţării-predării-evaluării, cât şi al educaţiei 
– cu respectarea deplină a rolului profesional al cadrelor didactice şi al celui de 
relaţie personală, apropiată şi unică între copil şi părinţi.

Dezvoltarea unui parteneriat real între şcoală şi părinţi reclamă un efort 
conştient din ambele părţi. Dar iniţiativa trebuie să vină de la şcoală, deoarece 
printre părinţi mai persistă încă vechea mentalitate în conformitate cu care 
şcoala deţine monopolul, dar şi responsabilitatea deplină asupra dezvoltării 
minţilor şi caracterelor. Parteneriatul nu apare şi nu se dezvoltă de la sine, ci 
trebuie să fie altoit, cultivat şi întreţinut/menţinut.

Şcolile trebuie să creeze un parteneriat eficient prin asigurarea unui mediu 
deschis şi comunicativ cu societatea, formând o legătură între sala de clasă şi 
acasă, între şcoală şi familie, între şcoală şi comunitate.

Curriculumul naţional şi comunitatea
Oricât de multă autonomie are şi va avea şcoala noastră (administrativă, 

financiară, educaţională etc.), ea a fost şi va fi a comunităţii din care face parte, 
în primul rând. Cadrele didactice şi elevii, întreg personalul şcolii vin dinspre 
comunitate, cu probleme şi oportunităţi, la care şcoala va trebui să facă faţă, 
să răspundă în mod competent şi corect. Parteneriatele educaţionale devin o 
necesitate pentru funcţionarea calitativă a şcolii, iar actorii educaţionali, elevii, 
părinţii, profesorii, managerii trebuie să le iniţieze şi să le fortifice prin eforturi 
conjugate, pe termen lung, în beneficiul fiecărui copil în parte şi al întregii şcoli, 
în general.

În contextul implementării eficiente a Curriculumului naţional, propunem 
parteneriate permanente între profesorii şcolari care predau în aceeaşi clasă la 
proiectarea didactică, operaţionalizate la începutul săptămânii prin ateliere de 
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proiectare, în care se colaborează/se coordonează competenţele ce urmează 
a fi dezvoltate la elevi, conţinuturile şi metodologia de predare-învăţare-eva-
luare. Aceasta va contribui la realizarea de facto a interdisciplinarităţii, dar şi 
la evitarea suprapunerilor, la reducerea aglomerării cu informaţie, inclusiv la 
dozarea temei de acasă, gândindu-ne împreună şi transferându-ne în pielea 
copilului, atât de împovărat cu teme de casă.

Cunoaşterea Curriculumului naţional de către parteneri va favoriza: încre-
derea reciprocă; viziunea comună; evaluarea necesităţilor pe plan intern; iden-
tificarea nevoilor fiecăruia; înţelegerea reciprocă a condiţiilor necesare pentru 
aplicarea cu succes a acestuia; planificarea etapelor derulării procesului şi con-
struirii relaţiei; dezvoltarea unei baze comune etc.

Orientarea spre viitor în luarea deciziilor în cadrul extins şi generos al Curri-
culumului naţional ajută parteneriatele să prospere, iar atmosfera în care se 
desfăşoară acestea este determinantă pentru supravieţuirea lor. Alte atribute 
esenţiale care garantează reuşita parteneriatelor sunt: acomodarea la schim-
bările ce intervin tot mai des; orientarea câştig-câştig în soluţionarea conflic-
telor şi a problemelor; obişnuinţa cu interdependenţa; capacitatea de a avea 
încredere; transparenţa şi cooperarea. Scopul parteneriatului, în ultimă instan-
ţă, este să ne ajute să obţinem ceea ce ne dorim, iar cu cât ştim mai bine şi mai 
clar aceasta, cu atât partenerii pot contribui mai eficient, or, Curriculumul naţi-
onal poate avea rezultate performante şi competitive, la scară largă, sprijinit de 
toţi actorii comunitari, prin intermediul a multiple parteneriate.
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Propunere de politică publică: 
reconceptualizarea învăţământului liceal

Svetlana Beleaeva, Galina Gavriliţă,
Anatol Gremalschi, Mihail Paiu, Varvara Vanovscaia

Context
Conform art. 20 al Legii învăţământului în vigoare în perioada 1995-2014, 

misiunea învăţământului general consta în pregătirea teoretică fundamentală 
şi formarea unei ample culturi generale, necesare pentru continuarea studiilor 
în învăţământul superior şi mediu de specialitate sau în instituţii de învăţământ 
secundar profesional.

Începând cu 23 noiembrie 2014, odată cu intrarea în vigoare a Codului 
educaţiei, misiunea învăţământului liceal a fost concretizată. Astfel, con-
form art. 30 al Codului educaţiei, misiunea învăţământului liceal constă în 
dezvoltarea la elevi a competenţelor definite prin Curriculumul naţional şi 
consilierea lor în alegerea traseului educaţional sau profesional individual 
către învăţământul superior sau învăţământul profesional tehnic postsecun-
dar nonterţiar, în funcţie de potenţial, vocaţie şi performanţe. Totuşi, în linii 
mari, în Codul educaţiei a fost păstrată structura anterioară a învăţământului 
liceal, care se va fi organizat în filierele (a) teoretică, cu profilurile umanist şi 
real, şi (b) vocaţională, cu profilurile de arte, de sport, teologic, militar. De 
asemenea, Guvernul poate decide, la propunerea Ministerului Educaţiei, şi 
organizarea altor profiluri.

În anul de studii 2013/2014, în Republica Moldova activau 1349 instituţii de 
învăţământ primar şi secundar general, din care 112 şcoli primare (8,3%), 771 
de gimnazii (57,2%) şi 466 de licee (34,5%). Din cele 466 de licee, 448 erau de 
stat şi 18 private. În licee îşi făceau studiile circa 219,3 mii de elevi, din care 
46,6 mii (21,2%) în clasele liceale.1.

În aspect teritorial, majoritatea elevilor din clasele liceale − circa 32,3 mii 
(69,3%) învăţau în liceele din localităţile urbane, iar 14,3 mii de elevi (30,7%) − 
în liceele din localităţile rurale.

Conform Legii învăţământului, până în anul de studii 2014/2015 elevii din 
clasele liceale puteau urma unul dintre profilurile real, umanist, sportiv, de 
arte şi tehnologic. Majoritatea absolută a elevilor din licee au urmat profiluri-
le umanist şi real, ponderea candidaţilor la examenul de bacalaureat din anul 
2014 fiind de 52,54% la profilul real; 43,14% la profilul umanist; 2,08% la profi-
lul arte; 1,16% la profilul sport şi 1,07% la profilul tehnologic.2

1. Biroul Naţional de Statistică, Educaţia în Republica Moldova. 2013/2014, 2014.
2. Agenţia de Asigurare a Calităţii, Examene şi evaluări naţionale. 2014, 2014.
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Deşi, iniţial, învăţământul liceal a fost conceput ca unul ce pregăteşte ab-
solvenţii pentru continuarea studiilor în instituţiile de învăţământ superior, în 
anii 2000-2014 el a devenit, de facto, unul în masă. Aşa cum funcţionează în 
prezent, învăţământul liceal realizează mai mult misiunea de protecţie socială 
a elevilor şi a cadrelor didactice şi, mai puţin, cea de învăţare.

Problema
Învăţământul liceal din Republica Moldova este irelevant, neefectiv şi ineficient.

Irelevanţa
Conform mai multor studii sociologice, învăţământul în ansamblu nu cores-

punde în deplină măsură atât aşteptărilor absolvenţilor instituţiilor de învăţă-
mânt, inclusiv ai liceelor, cât şi necesităţilor pieţii muncii.

Astfel, deşi învăţământul reprezintă domeniul cu cel mai înalt grad de sa-
tisfacţie a cetăţenilor de activitatea conducerii ţării, ponderea celora care se 
declară mulţumiţi sau foarte mulţumiţi fiind de circa 39%, majoritatea respon-
denţilor, mai exact circa 54%, se declară nu prea sau chiar deloc mulţumiţi.

În ansamblu pe ţară, de educaţia pe care o primesc copiii la şcoală se decla-
ră mulţumiţi şi foarte mulţumiţi circa 54% din respondenţi, pe când circa 34% 
se declară nu prea sau chiar deloc mulţumiţi.

Prin urmare, circa 50% din cetăţenii ţării nu sunt mulţumiţi de starea de fapt 
din domeniul educaţiei, cauzele nemulţumirilor fiind de ordin obiectiv şi subiectiv.

Conform rezultatelor studiilor sociologice calitative realizate în anii 2012-2014, 
elevii şi părinţii se declară nemulţumiţi de faptul că cunoştinţele achiziţionate în 
licee nu le sunt de un real folos în viaţă.3 Totodată, conform estimărilor cadrelor 
didactice din universităţi, circa 50% din absolvenţii de licee nu au cunoştinţele şi 
abilităţile necesare pentru a-şi continua studiile în învăţământul superior.4

Din perspectiva pieţii muncii, gradul de relevanţă al sistemului educaţional 
se caracterizează prin măsura în care ocupaţia corespunde nivelului de studii al 
persoanelor angajate. Analiza datelor statistice privind corespunderea ocupaţi-
ei cu nivelul de pregătire al persoanelor ocupate relevă faptul că sistemul edu-
caţional devine tot mai puţin receptiv la necesităţile pieţii muncii. Astfel, dacă în 
anul 2007 ponderea persoanelor a căror ocupaţie corespundea cu domeniul de 
pregătire era de 80,7%, în anul 2012 această pondere era de doar 59,5%, ates-
tându-se o scădere cu 21,2 puncte procentuale. Totodată a crescut ponderea 
persoanelor a căror ocupaţie era inferioară (de la 13,6% la 22,3%) şi a persoane-
lor a căror ocupaţie era superioară nivelului de pregătire (de la 3,2% la 13,9%).

3. Institutul de Politici Publice, Percepţia reformelor şi a principalelor probleme din învăţă-
mântul general. Studiu sociologic calitativ, 2014
4. Magenta Consulting, Opiniile, atitudinile şi percepţiile actorilor sociali cu referire la orga-
nizarea şi desfăşurarea obiectivă, transparentă şi credibilă a examenelor de bacalaureat. 
Studiu sociologic, 2013.
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Irelevanţa 

Conform mai multor studii sociologice, învăţământul în ansamblu nu corespunde în deplină 
măsură atât aşteptărilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, inclusiv ai liceelor, cât şi 
necesităţilor pieţii muncii. 

Astfel, deşi învăţământul reprezintă domeniul cu cel mai înalt grad de satisfacţie a cetăţenilor 
de activitatea conducerii ţării, ponderea celora care se declară mulţumiţi sau foarte mulţumiţi 
fiind de circa 39%, majoritatea respondenţilor, mai exact circa 54%, se declară nu prea sau 
chiar deloc mulţumiţi. 

În ansamblu pe ţară, de educaţia pe care o primesc copiii la şcoală se declară mulţumiţi şi 
foarte mulţumiţi circa 54% din respondenţi, pe când circa 34% se declară nu prea sau chiar 
deloc mulţumiţi. 

Prin urmare, circa 50% din cetăţenii ţării nu sunt mulţumiţi de starea de fapt din domeniul 
educaţiei, cauzele nemulţumirilor fiind de ordin obiectiv și subiectiv. 

Figura 5. Nivelul de satisfacţie a cetăţenilor de ceea ce face 
conducerea ţării în diferite domenii 

 
Sursa: Institutul de Politici Publice, Barometrul opiniei publice (octombrie-noiembrie 2014), 

2014 
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Figura 6. Nivelul de satisfacţie a cetăţenilor de educaţia pe care 
copiii o primesc la şcoală 

 
Sursa: Institutul de Politici Publice, Barometrul opiniei publice (octombrie-noiembrie 2014), 

2014 
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Figura 7. Corespunderea ocupaţiei persoanelor ocupate cu domeniul de pregătire

Evident, necorespunderile dintre nivelul de studii şi ocupaţiile persoanelor 
angajate sunt cauzate şi de lacunele în orientarea şcolară şi profesională a ado-
lescenţilor, care, deşi optează pentru studii liceale, greşesc fie în alegerea pro-
filului de liceu, fie în alegerea specialităţii pe care o vor urma în învăţământul 
superior.

Mai mult ca atât, după absolvirea învăţământului liceal, a cărui misiune con-
stă, în general, în pregătirea pentru a urma studiile de instruire profesională în 
învăţământul superior, o parte semnificativă din absolvenţii de liceu optează 
pentru angajarea în câmpul muncii fără a avea o careva calificare profesională. 
Conform datelor statistice, circa 19% din populaţia ocupată are studii liceale 
sau medii generale.

domeniul de pregătire era de 80,7%, în anul 2012 această pondere era de doar 59,5%, 
atestându-se o scădere cu 21,2 puncte procentuale. Totodată a crescut ponderea persoanelor 
a căror ocupaţie era inferioară (de la 13,6% la 22,3%) şi a persoanelor a căror ocupaţie era 
superioară nivelului de pregătire (de la 3,2% la 13,9%). 

Figura 7. Corespunderea ocupației persoanelor ocupate cu 
domeniul de pregătire 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică, Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi 

şomaj. 2014, 2014 
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Figura 8. Structura populaţiei ocupate după nivelul de studii, 2013
Figura 8. Structura populaţiei ocupate după nivelul de studii, 2013 
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Figura 9. Structura şomajului BIM după nivelul de instruire, 2013
Figura 9. Structura şomajului BIM după nivelul de instruire, 2013 
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Neavând o pregătire profesională, absolvenţii de liceu care decid să se an-
gajeze în câmpul muncii sunt supuşi unui risc mai mare de şomaj. Astfel, din 
datele statistice ale studiului sociologic „Ancheta forţei de muncă” rezultă că 
circa 20,5% din şomeri sunt persoane cu studii liceale sau medii generale.

Lipsa de efectivitate
Capacitatea învăţământului liceal de a produce efectul scontat − pregătirea 

unor absolvenţi care sunt capabili să susţină examenul naţional de certificare 
− se măsoară, în primul rând, prin rata de promovare a examenului de baca-
laureat. Deşi pe parcursul a mai multor ani acest indicator avea valori foarte 
bune, odată cu introducerea, începând cu anul 2013, a metodelor obiective şi 
relevante de evaluare finală, s-a descoperit că examenele din anii precedenţi 
erau în mare măsură fraudate.

Astfel, în anul 2012 rata de promovare a fost de 88,3%, iar imediat după 
introducerea noii metodologii de evaluare, ea a scăzut cu 20 de puncte procen-
tuale, coborându-se la 68,3%. Scăderea ratei de promovare a examenului de 
bacalaureat a continuat şi în anul 2014, valoarea ei coborând la 56,1%.

Figura 10. Rata de promovare a examenului de bacalaureatFigura 10. Rata de promovare a examenului de bacalaureat 

 

Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii, Examene şi evaluări naţionale 2014, 2014 
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Faptul că circa 44% din absolvenţii învăţământului liceal nu sunt în stare să 
promoveze examenul de bacalaureat arată explicit lipsa de efectivitate a aces-
tui ciclu de învăţământ general, aşa cum este el constituit în prezent.

Ineficienţa
Un sistem de învăţământ este eficient doar atunci când creşterea resurselor 

financiare alocate este urmată de îmbunătăţirea rezultatelor învăţării.
În cazul învăţământului liceal din Republica Moldova, la nivel de instituţii, 

creşterea cheltuielilor per elev nu duce în mod neapărat la creşterea ratei de 
promovare a examenelor de bacalaureat. Există licee pentru care cheltuielile 
per elev sunt de două ori mai mari decât media pe ţară, iar rata de promovare 
este mai mică tot de două ori. În termeni de tendinţe statistice, se poate afirma 
că, în cazul liceelor cu cheltuieli per elev de 2-3 ori mai mari decât media pe 
ţară, rata de promovare este mai mică cu circa 10 puncte procentuale.

Figura 11. Distribuţia liceelor după rata de promovare a examenului de bacalaureat 
(2013/2014) şi cheltuielile pe elev (2013)
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Cauzele problemei

Imperfecţiunea curriculumului

Curriculumul este inflexibil şi supraîncărcat. Elevii nu au posibilitatea să se 
aprofundeze în domeniile care îi interesează.

Ponderea orelor opţionale este foarte joasă, în multe cazuri ele sunt im-
puse elevului. Foarte des orele opţionale sunt transformate în simple anexe 
la disciplinele de bază. Deseori, chiar şi puţinele ore opţionale (1-2 ore din 
cele 29-33 pe săptămână) sunt în mod administrativ reorientate pentru dis-
ciplinele sau temele impuse de autorităţile centrale sau raionale şi munici-
pale.

Curriculumul nu serveşte ca bază pentru crearea şi funcţionarea unui sistem 
efectiv de orientare şcolară şi profesională, candidaţii la studiile liceale şi licee-
nii nu văd rolul studiilor liceale pentru viitorul lor traseu profesional.

Metodele de predare au rămas în mare parte cele de secolul trecut (tabla, 
creta, manualul scris, caietul pretipărit de sarcini cu şabloane de rezolvări), nu 
există o abordare sistemică în implementarea noilor mijloace de instruire (ma-
nuale electronice, table interactive, softuri educaţionale, reţele de virtuale de 
cooperare).

Curriculumul actual se caracterizează printr-o fragmentare excesivă a do-
meniilor de cunoaştere, elevul fiind obligat să studieze circa 11-13 discipline 
obligatorii. Persistă tendinţele de a introduce discipline şcolare noi, care nu 
au o legătură directă cu domeniile cunoaşterii, fiind orientate mai mult spre 
dezvoltarea unor dexterităţi de moment, decât spre pregătirea fundamentală 
a liceenilor. 

Disproporţionalitatea reţelei de licee
Pe parcursul anilor 2007-2013 numărul copiilor de vârstă gimnazială şi li-

ceală a fost în scădere continuă. Astfel, numărul copiilor de vârstă gimnazială 
a scăzut de la 281,1 mii până la 198,4 mii (-29,4%), iar cel al copiilor de vârstă 
liceală − de la 206 mii până la 149,8 mii (-27,6%). Această scădere nu a fost 
urmată însă de racordarea reţelei de licee la schimbările demografice în ca-
uză.
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Figura 12. Evoluţia numărului de copii de vârstă gimnazială şi liceală
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Figura 13. Evoluţia numărului de licee şi a numărului de liceeni per 

instituţie 
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Numărul de elevi din clasele liceale per instituţie de învăţământ a scăzut de 3,5 ori de la 358 în 
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elevi în fiecare, numărul claselor existente în anul de studii 2013/2014 s-ar reduce cu circa 10 
mii (-53%). 
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instituţii elevii nu au posibilitatea să-şi aleagă profilul dorit şi, ceea ce este mult mai grav, unele 
clase nici nu au un profil bine definit, instituţiile în cauză încercând din proprie iniţiativă să 
„mixeze” profilurile real şi umanist într-o singură clasă. 

În mediul rural, doar 32 din cele 219 licee au câte cel puţin două clase, una cu profil real şi alta 
cu profil umanist, la fiecare nivel de studii. În mediul rural ponderea liceelor ce nu asigură 
studii la ambele profiluri este de circa 85%. 
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Pe parcursul anilor 2000-2013, în ansamblu pe ţară, numărul liceelor a cres-
cut aproape de 2,5 ori, de la 183 până la 466 de instituţii. Această creştere a 
fost mult mai pronunţată în mediul rural − de aproape 5 ori, comparativ cu o 
creştere de aproape 2 ori în mediul urban. Accentuăm faptul că creşterea nu-
mărului de licee a avut loc pe fundalul unei scăderi semnificative a numărului 
de absolvenţi ai ciclului gimnazial de învăţământ, fapt ce a dus la anularea de 
facto a concursurilor de admitere în licee, în special în localităţile rurale şi ora-
şele mici.

Numărul de elevi din clasele liceale per instituţie de învăţământ a scăzut de 
3,5 ori de la 358 în anul 2000, până la 100 în anul 2013, majoritatea liceelor 
adunând cu greu candidaţi la studii. Dacă instituţiile de învăţământ şi autori-
tăţile publice locale ar avea condiţii pentru a forma doar clase complete, aşa 
cum prevăd regulamentele în vigoare, cu un număr de cel puţin 25 de elevi în 
fiecare, numărul claselor existente în anul de studii 2013/2014 s-ar reduce cu 
circa 10 mii (-53%).

Pentru a completa clasele şi a păstra locurile de muncă ale cadrelor didac-
tice şi manageriale, instituţiile de învăţământ formează clase liceale şi admit la 
studii toţi doritorii, indiferent de nivelul lor iniţial de pregătire. În procesul for-
mării reţelei de licee au fost încălcate recomandările şi reglementările referi-
toare la necesitatea creării a cel puţin câte o clasă la fiecare profil şi la numărul 
minim de elevi în clasă. 

Astfel, deşi reglementările în vigoare din perioada respectivă prevedeau 
că un liceu trebuie să aibă câte cel puţin două clase pentru fiecare nivel de 
instruire (una la profilul real, alta la cel umanist), iar numărul de elevi per 
clasă să nu fie mai mic de 25 de elevi în instituţiile rurale şi 30 de elevi în cele 
urbane, aceste stipulări nu au fost respectate. În consecinţă, în foarte multe 
instituţii elevii nu au posibilitatea să-şi aleagă profilul dorit şi, ceea ce este 
mult mai grav, unele clase nici nu au un profil bine definit, instituţiile în cauză 
încercând din proprie iniţiativă să „mixeze” profilurile real şi umanist într-o 
singură clasă.

În mediul rural, doar 32 din cele 219 licee au câte cel puţin două clase, 
una cu profil real şi alta cu profil umanist, la fiecare nivel de studii. În mediul 
rural ponderea liceelor ce nu asigură studii la ambele profiluri este de circa 
85%.

În mediul urban situaţia este relativ mai bună, însă, datorită, în principal, 
oraşelor mari − Chişinău şi Bălţi. Totuşi, chiar şi în oraşe, 76 din cele 212 de 
licee nu au câte două clase liceale la fiecare nivel de clasă, ponderea liceelor 
orăşeneşti incomplete fiind de circa 36%. 
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Figura 14. Distribuţia liceelor după numărul de clase liceale (10-12), 2013
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Chişinău şi Bălţi. Totuşi, chiar şi în oraşe, 76 din cele 212 de licee nu au câte două clase liceale 
la fiecare nivel de clasă, ponderea liceelor orășenești incomplete fiind de circa 36%.  
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Figura 15. Distribuția liceelor după rata de promovare a examenului 
de bacalaureat și numărul de candidați, 2014 

 

Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii, 2014 

În termeni statistici, şansele unui elev dintr-un liceu mic de a promova examenul de 
bacalaureat sunt cu circa 30 de puncte procentuale mai mici decât şansele unui elev dintr-un 
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elevilor din liceele mari. 
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Figura 15. Distribuţia liceelor după rata de promovare a examenului de bacalaureat şi 
numărul de candidaţi, 2014

Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii, 2014
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Posibilităţile limitate de a-şi alege profilul dorit şi numărul mic de elevi în 
liceu au drept consecinţă scăderea rezultatelor învăţării. Astfel, în cazul liceelor 
cu puţini elevi, şansele că un elev va promova examenul de bacalaureat sau, în 
caz de promovare, va lua o notă mai bună sunt mai mici decât în cazul liceelor 
cu un număr mai mare de elevi. 

În termeni statistici, şansele unui elev dintr-un liceu mic de a promova exa-
menul de bacalaureat sunt cu circa 30 de puncte procentuale mai mici decât 
şansele unui elev dintr-un liceu mare.

Aceeaşi legitate se atestă în cazul notelor la examenul de bacalaureat. Con-
form tendinţelor statistice, notele elevilor din liceele mici sunt cu circa 0,5 
puncte mai joase decât notele elevilor din liceele mari.

Figura 16. Distribuţia liceelor după nota medie la examenul de bacalaureat 
şi numărul de candidaţi, 2014

Figura 16. Distribuția liceelor după nota medie la examenul de 
bacalaureat și numărul de candidați, 2014 
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Lipsa cadrelor didactice şi manageriale calificate
În fapt, creşterea semnificativă a numărului de licee s-a făcut prin reorgani-

zarea în mod mecanic a fostelor şcoli medii, fără ca angajaţii acestor instituţii 
− cadrele didactice şi cele manageriale − să urmeze formări continue corespun-
zătoare. În consecinţă, liceele, în special cele din mediul rural, duc o lipsă acută 
de profesori al căror nivel de calificare ar corespunde exigenţelor acestui ciclu 
de învăţământ general.

În lipsa unor reglementări explicite, care ar obliga cadrele didactice să-şi 
confirme nu doar gradul, dar şi postul ocupat în cadrul instituţiei de învăţă-
mânt, foarte mulţi angajaţi se limitează doar la obţinerea sau confirmarea celui 
mai inferior grad − gradul didactic doi, fără a mai depune mari eforturi pentru 
avansarea ulterioară. Accentuăm faptul că obţinerea sau confirmarea acestui 
grad se face, de facto, nemijlocit în colectivele pedagogice, fără intervenţii mo-
bilizatoare din partea actorilor de evaluare externă.

Figura 17. Distribuţia cadrelor didactice din licee după gradul didactic deţinut 
şi mediul de reşedinţă, 2013

Sursa: Sistemul de cartografiere al Ministerului Educaţiei, 2013

Figura 17. Distribuția cadrelor didactice din licee după gradul 
didactic deţinut şi mediul de reşedinţă, 2013 

 

Sursa: Sistemul de cartografiere al Ministerului Educaţiei, 2013 
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În ansamblu pe liceele din ţară, 25,5% din cadrele didactice nu deţin niciun 
grad didactic, iar 56,1% din ele au doar gradul didactic doi. Gradul didactic unu 
este deţinut doar de 14,5% din cadrele didactice din licee, iar cel superior − de 
14,5% din ele. Accentuăm faptul că cadrele didactice cu grad didactic superior 
sunt concentrate în liceele din oraşe (6,2%), ponderea celora cu grad superior 
din liceele urbane fiind de aproape 8 ori mai mică (0,8%). 

Nivelul de calificare al cadrelor didactice influenţează în mod semnificativ 
rezultatele învăţării: ratele de promovare şi notele la examenul de bacalaureat 
fiind mai bune în cazul liceelor cu mai multe cadre didactice ce deţin grade 
didactice.

Figura 18. Distribuţia liceelor după rata de promovare a examenului de 
bacalaureat şi gradele didactice ale cadrelor didactice, 2014

Figura 18. Distribuția liceelor după rata de promovare a examenului 
de bacalaureat și gradele didactice ale cadrelor didactice, 2014 
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În termeni statistici, în liceele în care ponderea cadrelor didactice ce deţin 
un grad didactic este mai mare cu 10 puncte procentuale, şansele elevului de 
a promova examenele de bacalaureat sunt mai mari cu 5 puncte procentuale.

O legitate similară se atestă şi în cazul notelor la examenele de bacalaureat: 
liceelor în care ponderea cadrelor didactice ce deţin un grad didactic este mai 
mare cu 10 puncte procentuale le corespund, la examenele de bacalaureat, în 
termeni statistici, note mai mari cu circa 0,2 puncte.

Conform datelor statistice referitoare la gradele manageriale ale cadrelor 
de conducere din licee, situaţia este mai rea decât în cazul gradelor didactice. 
Dacă în ansamblu pe ţară doar 25,5% din cadrele didactice nu deţin niciun 
grad didactic, atunci în cazul cadrelor de conducere, ponderea persoanelor 
fără niciun grad managerial este de 56,2%. Ca şi în cazul gradelor didactice, 
între liceele din localităţile rurale şi cele urbane există diferenţe semnificative, 
persoanele cu grade manageriale unu şi superior fiind concentrate în oraşe.

Figura 19. Distribuţia liceelor după nota medie la examenul de bacalaureat 
şi gradele didactice ale cadrelor didactice, 2014

Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii (2014) şi Sistemul de cartografiere 
al Ministerului Educaţiei (2013)

Figura 19. Distribuția liceelor după nota medie la examenul de 
bacalaureat și gradele didactice ale cadrelor didactice, 2014 

 

Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii (2014) şi Sistemul de cartografiere al Ministerului 
Educaţiei (2013) 

Conform datelor statistice referitoare la gradele manageriale ale cadrelor de conducere din 
licee, situaţia este mai rea decât în cazul gradelor didactice. Dacă în ansamblu pe ţară doar 
25,5% din cadrele didactice nu deţin niciun grad didactic, atunci în cazul cadrelor de 
conducere, ponderea persoanelor fără niciun grad managerial este de 56,2%. Ca şi în cazul 
gradelor didactice, între liceele din localităţile rurale şi cele urbane există diferenţe 
semnificative, persoanele cu grade manageriale unu şi superior fiind concentrate în oraşe.  
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Figura 20. Distribuţia cadrelor de conducere din licee după gradul managerial 
deţinut şi mediul de reşedinţă, 2013

Figura 21. Rata de promovare a examenului de bacalaureat după gradul 
managerial al directorului

Figura 20. Distribuția cadrelor de conducere din licee după gradul 
managerial deţinut şi mediul de reşedinţă, 2013 

 

Sursa: Sistemul de cartografiere al Ministerului Educaţiei, 2013 

Accentuăm faptul că, din punct de vedere statistic, şansele elevilor de a promova 
bacalaureatul în cazul în care ei învaţă în licee ai căror directori au grade manageriale sunt mai 
bune. 
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Figura 21. Rata de promovare a examenului de bacalaureat după 
gradul managerial al directorului 

 

Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii (2014) şi Sistemul de cartografiere al Ministerului 
Educaţiei (2013) 

Astfel, în cazul liceelor ai căror directori nu deţin niciun grad managerial, rata medie de 
promovare a examenului de bacalaureat a fost de 73,3%, pe când în cazul liceelor conduse de 
directori ce deţin gradul managerial superior, această rată a fost de 84,4%, adică mai nare cu 
circa 11 puncte procentuale. 

O situaţia similară se atestă şi în cazul notelor medii, care, în cazul directorilor cu grad 
managerial superior, sunt mai mari cu 0,25 de puncte. 
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Accentuăm faptul că, din punct de vedere statistic, şansele elevilor de a pro-
mova bacalaureatul în cazul în care ei învaţă în licee ai căror directori au grade 
manageriale sunt mai bune.

Astfel, în cazul liceelor ai căror directori nu deţin niciun grad managerial, 
rata medie de promovare a examenului de bacalaureat a fost de 73,3%, pe 
când în cazul liceelor conduse de directori ce deţin gradul managerial superior, 
această rată a fost de 84,4%, adică mai nare cu circa 11 puncte procentuale.

O situaţia similară se atestă şi în cazul notelor medii, care, în cazul directori-
lor cu grad managerial superior, sunt mai mari cu 0,25 de puncte.

Figura 22. Nota medie la examenul de bacalaureat după gradul 
managerial al directorului

Figura 22. Nota medie la examenul de bacalaureat după gradul 
managerial al directorului 

 

Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii (2014) şi Sistemul de cartografiere al Ministerului 
Educaţiei (2013) 

Lipsa bazei tehnico-materiale adecvate 

Existenţa unor lacune serioase în dotarea liceelor cu echipamente didactice moderne este 
menţionată practic de toţi respondenţii intervievaţi în cadrul studiilor sociologice. Deşi, 
conform datelor Sistemului de cartografiere al Ministerului Educaţiei, majoritatea absolută a 
liceelor indică că ele dispun de cabinete şi laboratoare la fizică, chimie, biologie etc., aceste 
date semnifică mai mult existenţa unor încăperi ce au denumirile în cauză, decât prezenţa în 
încăperile respective a echipamentelor propriu-zise.  

Obiectiv, această afirmaţie este confirmată şi de structura bugetelor liceelor, în care 
cheltuielile pentru procurări de echipamente constituie în medie pe ţară doar 0,8%. 

Deşi mulţi respondenţi remarcă existenţa unor proiecte larg mediatizate de dotare a şcolilor cu 
tehnică de calcul şi produse-program destinate instruirii, ei subliniază şi faptul că aceste 
intervenţii sunt punctuale şi nu schimbă esenţial situaţia de ansamblu în întreg sectorul 
educaţiei. 
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Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii (2014) şi Sistemul de cartografiere 
al Ministerului Educaţiei (2013)

Lipsa bazei tehnico-materiale adecvate
Existenţa unor lacune serioase în dotarea liceelor cu echipamente didac-

tice moderne este menţionată practic de toţi respondenţii intervievaţi în ca-
drul studiilor sociologice. Deşi, conform datelor Sistemului de cartografiere al 
Ministerului Educaţiei, majoritatea absolută a liceelor indică că ele dispun de 
cabinete şi laboratoare la fizică, chimie, biologie etc., aceste date semnifică 
mai mult existenţa unor încăperi ce au denumirile în cauză, decât prezenţa în 
încăperile respective a echipamentelor propriu-zise. 

Obiectiv, această afirmaţie este confirmată şi de structura bugetelor liceelor, în care 
cheltuielile pentru procurări de echipamente constituie în medie pe ţară doar 0,8%.

Deşi mulţi respondenţi remarcă existenţa unor proiecte larg mediatizate de 
dotare a şcolilor cu tehnică de calcul şi produse-program destinate instruirii, ei 
subliniază şi faptul că aceste intervenţii sunt punctuale şi nu schimbă esenţial 
situaţia de ansamblu în întreg sectorul educaţiei.
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Efectele problemei

Elevii din învăţământul liceal nu-şi valorifică în volum deplin capabilităţile
Absolvenţii învăţământului liceal nu demonstrează performanţă în cadrul 

examenului naţional de certificare − bacalaureatul. Imediat cum au fost intro-
duse metodologii obiective de evaluare, rata de promovare a scăzut semnifi-
cativ, iar în cazul celora ce au promovat examenul, notele obţinute sunt joase.

Figura 23. Distribuţia candidaţilor din licee după media la examenul de bacalaureat

Efectele problemei 

Elevii din învăţământul liceal nu-şi valorifică în volum deplin capabilităţile 

Absolvenţii învăţământului liceal nu demonstrează performanţă în cadrul examenului naţional 
de certificare − bacalaureatul. Imediat cum au fost introduse metodologii obiective de 
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examenul, notele obţinute sunt joase. 

Figura 23. Distribuţia candidaţilor din licee după media la examenul 
de bacalaureat 

 

Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii, 2014 

Mai grav, pe lângă faptul că notele la examenul de bacalaureat sunt cu mult mai joase decât în 
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În consecinţă, absolvenţii învăţământului liceal nu sunt pregătiţi în deplină măsură pentru a-şi 
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cele obţinute la examenul de bacalaureat relevă faptul că între ele există diferenţe 
semnificative. Se întâlnesc cazuri în care nota dată de cadrele didactice din liceu este mai mare 
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Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii, 2014

Mai grav, pe lângă faptul că notele la examenul de bacalaureat sunt cu mult 
mai joase decât în anii precedenţi, distribuţia acestora se deosebeşte semnifi-
cativ de cea a lui Gauss. Abaterea de la distribuţia lui Gauss, gradul de apropi-
ere de care este unanim recunoscut ca fiind un indicator de calitate al oricărui 
sistem de învăţământ, semnifică faptul că elevii din învăţământul liceal nu-şi 
valorifică în volum deplin capabilităţile.

În consecinţă, absolvenţii învăţământului liceal nu sunt pregătiţi în deplină 
măsură pentru a-şi urma studiile în instituţiile de învăţământ superior, o parte 
semnificativă din ei se încadrează în câmpul muncii fără a mai urma oricare 
studii de formare profesională.

Sistemul actual de învăţământ liceal încurajează mistificările
Analiza datelor statistice referitoare la notele obţinute de elevi pe parcur-

sul anilor de liceu şi cele obţinute la examenul de bacalaureat relevă faptul că 
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între ele există diferenţe semnificative. Se întâlnesc cazuri în care nota dată de 
cadrele didactice din liceu este mai mare cu peste trei puncte faţă de nota la 
examenul de bacalaureat.

Figura 24. Distribuţia liceelor după diferenţa dintre notele medii
 „Clasele de liceu – Examenul de bacalaureat” şi numărul de candidaţi, 2014

Figura 24. Distribuţia liceelor după diferenţa dintre notele medii 
„Clasele de liceu – Examenul de bacalaureat” şi numărul de 

candidaţi, 2014 

 

Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii, 2014 

Din punct de vedere statistic, diferenţele dintre notele de liceu şi cele de bacalaureat sunt mai 
mici în cazul liceelor cu mai mulţi elevi, în cazul liceelor cu o pondere mai mare a cadrelor 
didactice şi manageriale ce deţin, respectiv, grade didactice şi manageriale. 
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Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii, 2014

Din punct de vedere statistic, diferenţele dintre notele de liceu şi cele de 
bacalaureat sunt mai mici în cazul liceelor cu mai mulţi elevi, în cazul liceelor 
cu o pondere mai mare a cadrelor didactice şi manageriale ce deţin, respectiv, 
grade didactice şi manageriale.

Învăţământul liceal nu este unul atractiv şi motivant
Cercetările sociologice relevă faptul că o parte semnificativă din elevi s-au 

înscris în licee din simplul motiv că învăţământul liceal, în opinia lor, nu necesi-
tă efort. De obicei, aceşti respondenţi nu menţionează faptul că studiile liceale 
sunt importante pentru dezvoltarea lor profesională ulterioară şi nu identifică 
avantajele unei alegeri potrivite a profilului de studii liceale pentru formarea 
profesională ce va trebui urmată după absolvirea liceului.

Faptul că instituţiile de învăţământ superior admit candidaţii la studii, indife-
rent de profilul urmat de ei în liceu, are un efect negativ multiplicator, încurajând 
elevii şi părinţii să aleagă profilul şi disciplinele „mai uşoare”, mai exact pe cele 
la care notele relativ mari pot fi obţinute fără a depune eforturi semnificative.
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Pentru mulţi absolvenţi de gimnazii din localităţile rurale, în special pentru 
cei care provin din familii vulnerabile sau pentru cei cu rezultate modeste la în-
văţătură, liceul local reprezintă o alternativă comodă studiilor în instituţiile de 
învăţământ secundar profesional, „garantând” înmatricularea ulterioară într-o 
instituţie de învăţământ superior.

Competenţele absolvenţilor de liceu sunt sub nivelul aşteptărilor 
învăţământului superior

Deşi nu există studii dedicate referitoare la nivelul de corelare a succeselor 
şi eşecurilor studenţilor din instituţiile de învăţământ superior cu rezultatele 
învăţării în liceu, experţii în domeniu şi respondenţii din rândul cadrelor didac-
tice din universităţi remarcă faptul că foarte mulţi tineri, în pofida faptului că 
sunt deţinători de diplome de bacalaureat, nu au pregătirea necesară pentru a 
urma studiile universitare. Foarte mulţi respondenţi din rândul cadrelor didac-
tice universitare menţionează şi faptul că unii studenţi proaspăt înmatriculaţi 
afirmă că în liceu ei nu au studiat anumite discipline din simplul motiv că profe-
sorii nu puteau preda disciplinele în cauză sau le predau alte materii.

Obiectivele politicii

Obiectivul general. Creşterea relevanţei, calităţii şi 
atractivităţii învăţământului liceal.

Obiectivul specific 1. Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea capabilităţilor 
fiecărui elev.

Obiectivul specific 2. Creşterea calităţii studiilor liceale.
Obiectivul specific 3. Crearea precondiţiilor pedagogice pentru optimizarea 

reţelei de licee şi garantarea accesului la studiile liceale în bază de merite şi 
capacităţi.

Indicatori de realizare a obiectivelor politicii

Rata de promovare. Creşterea anuală a ratei de promovare a examenului 
de bacalaureat cu 5 puncte procentuale.

Rezultatele învăţării. Creşterea anuală a notei medii la examenele de baca-
laureat cu 0,2 puncte de notare.

Echitatea după mediul de reşedinţă. Micşorarea anuală a diferenţelor din-
tre notele medii la examenele de bacalaureat ale candidaţilor ce provin din 
mediile rural şi urban cu 0,1 puncte de notare.
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Echitatea după gen. Micşorarea anuală a diferenţelor dintre notele medii la 
examenele de bacalaureat ale candidaţilor de genul masculin şi feminin cu 0,1 
puncte de notare.

Curriculumul ca factor-cheie în reformarea 
învăţământului liceal

Din analiza comparată a cauzelor problemei derivă faptul că factorul decisiv 
− variabila independentă, care influenţează atractivitatea, relevanţa şi calitatea 
învăţământului liceal − variabilele dependente, este curriculumul. Anume de 
modul în care este conceput şi structurat curriculumul depinde structura insti-
tuţională a liceelor, topologia reţelelor de clase, sarcinile şi solicitările cărora 
trebuie să le facă faţă elevii, cerinţele faţă de formarea iniţială şi continuă a 
cadrelor didactice, cerinţele înaintate faţă de calificarea resurselor umane şi de 
baza tehnico-materială.

Prin urmare, obiect al politicii de reformare a învăţământului liceal va fi 
curriculumul acestuia, mai exact modul de structurare a materiilor ce vor fi 
studiate şi gradul de libertate a elevilor în alegerea disciplinelor şcolare.

Opţiuni de soluţionare

Opţiunea 0. Statu-quo
▪ Descrierea opţiunii
Opţiunea prevede neintervenţia guvernării în schimbarea situaţiei actuale 

din învăţământul liceal. Dar perpetuarea situaţiei actuale nu va contribui la 
creşterea relevanţei, calităţii şi accesului la studiile de toate nivelele, întrucât 
cauzele problemelor identificate mai sus nu vor fi înlăturate.

Pornind de la faptul că prin crearea Agenţiei de Asigurare a Calităţii în Învă-
ţământul Profesional instituţiile de învăţământ superior şi cele de învăţământ 
profesional tehnic postsecundar nonterţiar vor fi supuse evaluării şi acreditării, 
este de aşteptat că ele vor înăspri cerinţele faţă de nivelul de pregătire al candi-
daţilor la studii − absolvenţii de liceu. În consecinţă, calitatea studiilor din învă-
ţământul liceal devine una de primă importanţă. Însă aşa cum este el conceput 
astăzi, învăţământul liceal nu ar putea spori semnificativ calitatea studiilor.

▪ Impactul fiscal
De facto, cu excepţia câtorva licee private, învăţământul liceal este finanţat 

integral de stat. Întrucât majoritatea absolută a liceelor includ nu doar clasele 
liceale (10-12), dar şi cele primare (1-4) şi gimnaziale (5-9), cheltuielile pentru 
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învăţământul liceal propriu-zis nu pot fi estimate exact. Totuşi, o analiză a con-
tingentului de elevi arată că ponderea elevilor din clasele de liceu în numărul 
total de elevi este de circa 13,2%. Prin urmare, din cele 1714,9 milioane de 
lei, ce reprezintă bugetul executat al liceelor din ţară în anul fiscal 2013, circa 
226,4 milioane de lei ar putea fi atribuite învăţământului liceal. Evident, aceas-
tă sumă este subestimată, întrucât cheltuielile pentru un elev din învăţământul 
liceal sunt mai mari decât pentru un elev din învăţământul primar şi gimnazial.

În condiţiile păstrării situaţiei actuale din învăţământul liceal, se poate afir-
ma cu certitudine că mijloacele alocate acestui ciclu de învăţământ vor fi şi 
în continuare utilizate ineficient. Din cauza fragmentării excesive a reţelei de 
instituţii de învăţământ primar şi secundar general, a ponderii semnificative 
a claselor liceale cu un număr mic de elevi, mijloacele alocate vor fi utilizate 
mai mult pentru salarizarea cadrelor didactice, manageriale şi auxiliare, între-
ţinerea încăperilor şi mai puţin pentru dotarea şcolilor cu materiale didactice, 
echipamente şi laboratoare.

Totodată, vor persista inegalităţile în repartizarea şi utilizarea mijloacelor 
financiare alocate de stat. Astfel, în anul 2013, în cazul liceelor mari cheltuielile 
per elev au fost chiar şi de 4,3 mii lei, pe când în cazul liceelor mici ele s-au 
ridicat până la 16,3 mii  de lei.

În prezent, numărul claselor liceale din componenţa instituţiilor de învăţă-
mânt este cu mult mai mic decât cel al claselor primare şi gimnaziale. În astfel 
de condiţii, mijloacele financiare alocate de stat anume învăţământului liceal, 
mai exact cele 20% de mijloace financiare suplimentare prevăzute de formula 
de finanţare pentru elevii din clasele liceale, nu ajung la destinaţie, ele fiind 
utilizate pentru învăţământul de toate nivelurile.

▪ Impactul administrativ
Păstrarea situaţiei actuale din învăţământul liceal va crea dificultăţi în dele-

garea competenţelor de configurare a reţelei de instituţii de învăţământ gene-
ral organelor administraţiei publice locale de nivelul doi, în profesionalizarea 
sistemului de evaluare în învăţământ prin crearea Inspectoratului Naţional Şco-
lar şi consolidarea capacităţilor Agenţiei de Asigurare a Calităţii, în selectarea, 
promovarea şi stimularea cadrelor didactice şi de conducere în bază de merite 
şi performanţă.

▪ Impactul social
Odată cu implementarea metodelor de evaluare obiectivă a rezultatelor în-

văţării ale absolvenţilor de licee şi anularea cotelor urban-rural la admiterea în 
instituţiile de învăţământ superior, păstrarea situaţiei actuale din învăţământul 
liceal ar diminua şansele absolvenţilor din liceele rurale de a accede la studiile 
superioare şi profesionale tehnice postsecundare nonterţiare.

Astfel, în anul 2014, rata de promovare a examenului de bacalaureat de 
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către absolvenţii liceelor rurale a fost cu 11,8 puncte procentuale mai mică 
decât cea a absolvenţilor liceelor urbane: 64,6% şi, respectiv, 76,4%. O situaţie 
similară se atestă în cazul notelor medii la examenul de bacalaureat: în liceele 
rurale nota medie este 6,35, iar în liceele urbane − 6,69, diferenţa constituind 
0,34 de puncte.

Întrucât admiterea în instituţiile de învăţământ superior se face în baza no-
telor luate de absolvenţii de licee la examenul de bacalaureat, în lipsa cotelor 
urban-rural, absolvenţii liceelor rurale au mai puţine şanse de a accede la în-
văţământul superior, în special la specialităţile considerate de mulţi candidaţi 
la studiile superioare şi de către părinţii acestora ca fiind „de prestigiu”. De 
exemplu, în cazul admiterii 2013, nota minimă pentru a putea fi înmatriculat în 
bază de buget a fost5: la Medicină − 8,54; la Drept − 7,83; la Ştiinţele Economice 
− 5,88; la Educaţia şi Formarea Profesorilor − 5,05.

▪ Impactul economic
Investiţia statului în învăţământul liceal este substanţială, însă efectul scon-

tat este sub aşteptări. O parte semnificativă din absolvenţii de licee nu promo-
vează examenul de bacalaureat, o altă parte din absolvenţi se încadrează în 
câmpul muncii fără a avea o pregătire profesională.

▪ Avantaje
Majoritatea elevilor îşi fac studiile în localităţile de baştină. Cadrele didac-

tice, cele de conducere şi cele auxiliare îşi păstrează locurile de muncă. În an-
samblu, beneficiarii direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale se află într-o 
zona de confort social.

Comunităţile, în special cele mici, se consideră avantajate atunci când in-
stituţiile de învăţământ din localităţile în cauză poartă denumire de liceu şi 
privesc cu optimism în viitor.

▪ Riscuri
Menţinerea situaţiei actuale din învăţământul liceal va duce şi în continuare 

la diminuarea calităţii şi relevanţei studiilor liceale şi va contribui la persistenţa 
problemelor existente în sectorul educaţiei.

Opţiunea 1. Integrarea disciplinelor şcolare
▪ Descrierea opţiunii
Disciplinele şcolare existente în planurile-cadru în vigoare vor fi integrate 

pornind de la specificul profilului.
▪ Impactul fiscal
Costuri ridicate, necesare pentru revizuirea întregului sistem educaţional 

pe toate componentele sale – curriculum, asigurarea didactico-informaţională, 
5. Rezultatele admiterii 2013. Rapoartele prezentate de instituţiile de învăţământ superior 
Ministerului Educaţiei, 2014.
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sistemul de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice.
▪ Impactul administrativ
Opţiunea poate fi implementată doar într-o perioadă lungă de timp prin 

mobilizarea unor resurse umane şi financiare majore.
Se va cere schimbarea planului de învăţământ nu doar la nivel liceal, dar şi la 

cel gimnazial. De asemenea, se va cere modificarea planurilor de studii în insti-
tuţiile de învăţământ superior şi cele de învăţământ profesional postsecundar 
nonterţiar.

▪ Impactul social
Absolvenţii specialităţilor pedagogice vor avea mai multe posibilităţi de an-

gajare în instituţiile de învăţământ, întrucât normele didactice nu vor mai fi 
fragmentate pe numeroasele discipline şcolare existente.

O bună parte din cadrele didactice, pregătite conform conceptului în vigoa-
re al învăţământului liceal, vor trebui să urmeze din nou studii de formare ini-
ţială în domeniul pedagogiei.

▪ Impactul economic
Utilizarea mai eficientă a mijloacelor financiare alocate pentru pregătirea 

cadrelor didactice.
Reducerea numărului de discipline şcolare va duce la micşorarea număru-

lui de specialităţi foarte înguste din domeniul pedagogiei şi, în consecinţă, la 
comasarea catedrelor mici din instituţiile de învăţământ superior şi profesional 
tehnic postsecundar nonterţiar.

Creşterea cotei absolvenţilor de liceu care vor opta pentru continuarea stu-
diilor în învăţământul secundar profesional – fapt ce ar contribui la îmbunătăţi-
rea situaţiei pe piaţa muncii.

▪ Avantaje
Păstrarea caracterului unitar al învăţământului liceal.
Indiferent de mediul geografic în care se află, fiecare liceu oferă aceeaşi 

gamă de servicii educaţionale. Majoritatea elevilor îşi vor face studiile în loca-
lităţile de baştină.

Se creează condiţii favorabile pentru păstrarea liceelor cu un număr relativ 
mic de elevi.

Organizarea procesului educaţional în baza integrării disciplinelor conduce 
la apropierea şcolii de viaţa reală.

Accentul se va pune pe formarea unor competenţe, atitudini şi valori trans-
versale şi transferabile, utile pentru dezvoltarea personală şi socială a elevilor.

Integrarea disciplinelor şcolare evită izolarea lor tradiţională, elevul va învă-
ţa materiile şcolare pornind de la experienţa lui de viaţă şi de la cunoştinţele 
pe care deja şi le-a însuşit.

Se creează posibilitatea instituirii unui sistem eficient şi eficace de formare 
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a competenţelor elevilor, clar cuantificabil şi bazat pe credite.
▪ Riscuri
Diminuarea nivelului de pregătire fundamentală a absolvenţilor de licee, 

scăderea numărului de viitori candidaţi la studiile superioare care ar dori să 
urmeze o carieră în domeniile ştiinţifice şi de noi tehnologii.

Rezistenţa mare ce va fi opusă la nivel de sistem (conceptorii de curriculum, auto-
rii de manuale, editurile, sistemul de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice, 
conducătorii de licee, cadrele didactice specializate pe disciplinele şcolare existente).

Uniformizarea liceelor va diminua spiritul de competiţie şi îngreuna specia-
lizarea acestora.

Opţiunea 2. Organizarea disciplinelor şcolare după funcţia de pregătire
▪ Descrierea opţiunii
În curriculumul învăţământului liceal, disciplinele şcolare vor fi organizate în 

următoarele trei componente:
1) componenta de pregătire fundamentală;
2) componenta de dezvoltare generală;
3) componenta de orientare pentru viitoarea profesie.
Componenta de pregătire fundamentală va include disciplinele de bază spe-

cifice profilului, ele fiind obligatorii. În planul-cadru, ponderea acestor discipli-
ne va fi de 50%.

Componenta de dezvoltare generală va include disciplinele şcolare comple-
mentare profilului de pregătire fundamentală. Elevul va fi obligat să aleagă 2-3 
din disciplinele acestei componente. Ponderea disciplinelor alese în totalul dis-
ciplinelor studiate de elev va fi de 25%.

Componenta de orientare pentru viitoarea profesie va include disciplinele 
şcolare necesare pentru instruirea profesională ulterioară în instituţiile de în-
văţământ superior sau profesional tehnic postsecundar nonterţiar. Elevul va fi 
obligat să aleagă doar 2-3 din disciplinele acestei componente. Ponderea disci-
plinelor alese în totalul disciplinelor studiate de elev va fi de 25%.

▪ Impactul fiscal
Cheltuieli pentru formarea cadrelor manageriale (raionale şi instituţionale) 

în domeniul gestionării noului plan de învăţământ şi a noilor curricula.
Cheltuieli pentru crearea/modernizarea/adaptarea bazei material-didactice 

la necesităţile instruirii în baza noii organizări a curriculei.
Reducerea dublărilor unor conţinuturi (liceu – colegiu – universitate) ar pu-

tea duce la utilizarea mai eficientă a resurselor la nivel de sistem. 
Sunt necesare investiţii financiare şi materiale suplimentare, în special pen-

tru disciplinele cu caracter experimental.
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▪ Impactul administrativ
Actualizarea procedurilor de management educaţional: configurarea reţe-

lelor de clase, repartizarea sarcinii didactice, tarificarea cadrelor didactice şi de 
conducere.

Se va cere stabilirea metodologiei de elaborare şi de selectare a discipli-
nelor opţionale, care trebuie să ţină cont de interesele elevilor, de resursele 
umane şi materiale disponibile ale şcolii etc.

Se va cere crearea grupurilor de autori pentru elaborarea curriculumului 
disciplinelor opţionale şi a ghidurilor de implementare.

Va fi necesară actualizarea conţinutului şi metodologiei de formare iniţială 
şi continuă a cadrelor didactice.

▪ Impactul social
Asigurarea material-didactică a unor discipline opţionale ar putea fi realiza-

tă cu sprijinul resurselor agenţilor economici locali, asigurându-se astfel o mai 
bună conexiune cu cerinţele pieţei muncii.

Situaţia economică precară a unor localităţi rurale, lipsa resurselor finan-
ciare va reduce domeniul disciplinelor opţionale, ceea ce va pune absolvenţii 
liceelor în situaţii de inegalitate a şanselor.

▪ Impactul economic
Racordarea ofertei educaţionale la necesităţile de perspectivă ale mediului 

de afaceri.
Creşterea cotei absolvenţilor de liceu care vor opta pentru cariere profesio-

nale în domeniile ştiinţifice şi de noi tehnologii.
▪ Avantaje
Creşterea nivelului de pregătire fundamentală a absolvenţilor de licee care 

optează pentru o carieră profesională în domeniile ştiinţifice şi de noi tehnologii.
Creşterea atractivităţii învăţământului liceal, întrucât el va orientat spre do-

rinţele elevilor şi necesităţile lor de pregătire profesională ulterioară.
Diversificarea învăţământului liceal. Organizarea disciplinelor şcolare pe 

componente oferă posibilităţi de adaptare a ofertei de învăţare la specificul 
local, centrarea procesului de predare-învăţare-evaluare pe nevoile şi interese-
le elevului şi trecerea de la „o şcoală pentru toţi” la „o scoală pentru fiecare”.

Se creează condiţii pentru manifestarea şi dezvoltarea creativităţii la nivelul 
practicii şcolare.

Corpul profesoral-didactic are posibilitatea să conceapă obiectivele şi conţi-
nuturile, să coreleze oferta şcolii cu dorinţele copiilor.

Disciplinele opţionale din componentele de dezvoltare generală şi de ori-
entare pentru viitoarea profesie pot deveni o punte sigura de conexiune şi 
continuitate între învăţământul liceal şi cel superior. Se creează premise de co-
nexiune mai puternică între învăţământul liceal, superior şi profesional tehnic 
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postsecundar nonterţiar în domeniul curricular prin asigurarea continuităţii, 
partajare de conţinuturi, excluderea redundantei.

Creşterea ponderii disciplinelor opţionale şi extinderea listei acestora va 
permite elevului să-şi construiască un profil de învăţare orientat spre viitoarea 
carieră profesională.

Elevilor le se oferă posibilităţi de a-şi construi trasee particulare de învăţare 
conform talentelor, intereselor şi nevoilor, de formare a propriului sistem de 
atitudini şi valori, de motivare pentru învăţarea şi participarea activă la propria 
formare. Utilizarea mai eficientă a resurselor prin concentrarea eforturilor per-
sonale, a timpului şi capacitaţilor individuale asupra studierii disciplinelor de 
orientare spre viitoarea profesie.

Apar premise pentru a adapta oferta educaţională a şcolii la contextul local 
şi regional.

Creste libertatea de acţiune a profesorului în vederea îmbunătăţirii rezulta-
telor învăţării.

Liceul îşi poate construi o identitate proprie.
Disciplinele opţionalele se pot proiecta într-un cadru monodisciplinar, la ni-

velul unei arii curriculare, pentru unul sau mai mulţi ani şcolari, fapt ce va oferi 
o varietate şi o flexibilitate mai mare.

Disciplinele opţionale reprezintă pentru cadrele didactice adevărate provo-
cări, care vor orienta profesorii spre creşterea nivelului de pregătire profesio-
nală, ameliorarea calităţii şi creşterea gradului de responsabilitate.

Disciplinele opţionale pot deveni puncte tari în oferta curriculară a şcolii, im-
portante pentru alegerea de către elevi şi părinţi anume a instituţiei în cauză.

▪ Riscuri
Fragmentarea excesivă a învăţământului liceal.
Specializarea excesivă a profilului de instruire, selectarea eventual greşită 

de către elev şi de către părinţii acestuia a profilului ar putea să-i reducă în vii-
tor şansele de a accede la anumite specialităţi din învăţământul superior şi cel 
profesional tehnic postsecundar nonterţiar.

Situaţia demografică a mai multor localităţi, în special a celor rurale, nu va 
permite crearea liceelor în care ar fi posibilă predarea întregii game de discipli-
ne dorite de elevi, fapt ce le-ar limita opţiunile.

Disciplinele opţionale ar putea servi drept motiv pentru completarea nor-
melor didactice în folosul şcolii, dar în detrimentul opţiunilor elevului.

Fragmentarea excesivă a opţiunilor elevilor şi părinţilor privind alegerea 
disciplinelor şcolare opţionale − fapt ce va duce la conflicte în rândul cadrelor 
didactice şi al părinţilor.

Dificultăţi în asigurarea liceelor cu cadre didactice specializate în disciplinele 
de orientare profesională, în special în mediul rural. În instituţiile de învăţă-
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mânt cu putini elevi, cadrele didactice vor fi nevoite să predea mai multe disci-
pline, unele din ele fiind noi − fapt ce va duce la scăderea calităţii instruirii şi va 
reduce şansele tinerilor de accedere profesională reuşită.

Costurile suplimentare ar putea să reducă accesul la studiile liceale al copii-
lor ce provin din familii vulnerabile.

Dotarea materială neadecvată a şcolilor, insuficienţa resurselor financiare, 
lipsa unui sistem de motivare a cadrelor didactice ar putea încetini implemen-
tarea opţiunii.

Rezultatele consultărilor publice
Consultările publice au fost organizate în două etape:
1) identificarea opţiunilor de politică;
2) consultarea propriu-zisă a opţiunilor identificate.
La prima etapă, pentru consultări au fost propuse următoarele formulări de opţiuni:
(0) Statu-quo.
(1) Constituirea mai multor profiluri.
(2) Rămân profilurile şi disciplinele existente, însă unele teme vor fi opţionale.
(3) Rămân profilurile existente, însă unele discipline vor fi integrate.
(4) Rămân profilurile şi disciplinele existente, însă unele discipline vor fi 

opţionale.
Opiniile participanţilor referitoare la formulările de opţiuni sunt prezentate 

în tabelul ce urmează.

Tabelul 9. Rezultatele consultărilor publice: formularea opţiunilor de politică educaţională

Studiu 
sociologic 
calitativ

Forumul Naţio-
nal al Cadrelor 

Didactice

Masa Rotundă, 
reprezentare 

naţională, 96 de 
participanţi

Dezbateri publi-
ce, 49 de direc-
tori de şcoli din 

Chişinău
− (0) Statu-quo. 2% 0% 0% 6%

− (1) Constituirea mai 
multor profiluri. 38% 15% 12% 8%

− (2) Rămân profilurile 
şi disciplinele existen-
te, însă unele teme vor 
fi opţionale.

26% 0% 10% 14%

− (3) Rămân profilurile 
existente, însă unele disci-
pline vor fi integrate.

19% 5% 12% 12%

− (4) Rămân profilurile 
şi disciplinele existente, 
însă unele discipline vor 
fi opţionale.

16% 80% 59% 59%
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În urma analizei opiniilor exprimate în cadrul primei etape de consultări, 
Grupul de lucru a propus pentru consultările ulterioare următoarele opţiuni de 
politică educaţională:

(0) Statu-quo.
(1) Integrarea disciplinelor şcolare
(2) Organizarea disciplinelor şcolare după funcţia de pregătire.

Tabelul 10. Rezultatele consultărilor publice: 
identificarea opţiunii recomandate de politică educaţională

(0) Statu-quo
(1) Integrarea 
disciplinelor 

şcolare

(2) Organizarea 
disciplinelor şcola-
re după funcţia de 

pregătire
1. Consultări publice, Regiunea Nord, 
131 de participanţi 2% 16% 82%

2. Consultări publice, Regiunea Cen-
tru, 42 de participanţi 7% 26% 67%

3. Consultări publice, Regiunea Sud, 
43 de participanţi 0% 14% 86%

4. Consultări publice, Chişinău, 38 de 
participanţi 5% 29% 66%

5. Consultări publice, UTA Găgăuzia, 
18 de participanţi 13% 19% 63%

6. Consultări publice, Taraclia şi Chi-
şinău (şcolile de limba rusă), 30 de 
participanţi

4% 4% 92%

7. Consultări publice, şefii direcţiilor 
raionale/municipale de învăţământ, 
28 de participanţi

0% 11% 89%

În cadrul consultărilor publice majoritatea participanţilor s-a pronunţat 
pentru opţiunea 2 – organizarea disciplinelor şcolare după funcţia de pregătire.
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Opţiunea recomandată

Reconceptualizarea curriculumului prin organizarea disciplinelor şcolare 
după funcţia de pregătire.

Lista activităţilor de consultare publică a opţiunilor de politică

Nr. Activitatea Metoda şi grupurile-ţintă

1. Studiu sociologic calitativ, sep-
tembrie, 2014

Discuţii în grup şi interviuri aprofundate.
Elevi, părinţi, cadre didactice şi manageriale, reprezen-
tanţi ai APL, reprezentanţi ai mediului de afaceri.

2. Forumul Naţional al Cadrelor 
Didactice, 10.10.2014

Atelier de lucru.
Cadre didactice şi conducători ai instituţiilor de învăţă-
mânt general.

3. Masa Rotundă, 25.11.2014

Discuţii, administrarea chestionarului.
Cadre didactice şi conducători ai instituţiilor de învăţă-
mânt general, secundar profesional şi mediu de speciali-
tate, superior, părinţi.

4. Consultări publice, 27.11.2014 Dezbateri, administrarea chestionarului.
Conducători ai instituţiilor de învăţământ general din Chişinău.

5. Consultări publice, 25.02.2015
Dezbateri, administrarea chestionarului.
Cadre didactice, cadre de conducere, elevi, părinţi din Re-
giunea Nord.

6. Consultări publice, 26.02.2015
Dezbateri, administrarea chestionarului.
Cadre didactice, cadre de conducere, elevi, părinţi din Re-
giunea Centru.

7. Consultări publice, 27.02.2015
Dezbateri, administrarea chestionarului.
Cadre didactice, cadre de conducere, elevi, părinţi din Re-
giunea Sud.

8. Consultări publice, 04.03.2015
Dezbateri, administrarea chestionarului.
Cadre didactice, cadre de conducere, elevi, părinţi din 
municipiul Chişinău.

9. Consultări publice, 11.03.2015 Dezbateri, administrarea chestionarului.
Cadre didactice şi cadre de conducere din UTA Găgăuzia.

10. Consultări publice, 11.03.2015
Dezbateri, administrarea chestionarului.
Cadre didactice, cadre de conducere, elevi, părinţi din raionul 
Taraclia şi municipiul Chişinău (şcolile cu limba rusă de predare).

11. Consultări publice, 08.05.2015 Discuţii.
Consiliul Naţional al Elevilor.

12. Consultări publice, 13.05.2015 Dezbateri, administrarea chestionarului.
Şefii direcţiilor raionale/municipale de învăţământ.

13. Studiu sociologic calitativ, Apri-
lie, 2015

Discuţii în grup şi interviuri aprofundate.
Elevi, părinţi, cadre didactice şi manageriale, reprezen-
tanţi ai APL, reprezentanţi ai mediului de afaceri.

14. Conferinţă, 20.05.2015

Discuţii, administrarea chestionarului.
Cadre didactice şi conducători ai instituţiilor de învăţă-
mânt general, secundar profesional şi mediu de speciali-
tate, superior, părinţi.
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Mulţumiri. Propunerea de politică publică „Reconceptualizarea învăţămân-
tului liceal” a fost elaborată de autori în cadrul unui grup de lucru, creat prin 
dispoziţia Ministerului Educaţiei nr. 290 din 20 iunie 2014. Autorii aduc sincere 
mulţumiri celor peste 1500 de elevi, părinţi, cadre didactice şi de conducere, 
reprezentanţi ai administraţiilor publice locale, care au participat la cele 12 
mese rotunde, consultări şi dezbateri publice, organizate pe parcursul anilor 
2014-2015.



Studiu de caz: 
implementarea în învăţământul liceal a 

unui plan-cadru de alternativă
Iurie Cristea

Context
În conformitate cu prevederile Codului educaţiei şi ale Strategiei sectoriale 

„Educaţia 2020”, demersul educaţional urmează a fi reorientat spre aspiraţiile 
subiectului învăţării – elevul − şi, nu în ultimul rând, spre aspiraţiile părintelui, 
ca beneficiar colateral al serviciilor educaţionale.

Multiplele sondaje oficiale şi neoficiale, organizate cu scopul de a stabili gra-
dul de satisfacţie al elevilor, părinţilor, cadrelor didactice referitor la calitatea 
educaţiei, identifică, pe lângă alte probleme, pe cea a imperfecţiunii cadrului 
curricular, inclusiv în segmentul învăţământului liceal.

Astfel, respondenţii mai multor sondaje reprezentative la nivel naţional in-
dică asupra inflexibilităţii şi a supraîncărcării curriculei. La fel se poate spune 
despre Planul-cadru, care reglementează în mod centralizat numărul de disci-
pline şcolare şi numărul de ore pentru fiecare disciplină. Studiile sociologice 
denotă faptul că elevii nu au posibilitatea să se aprofundeze în domeniile care 
îi interesează. Ponderea orelor opţionale este foarte joasă, în multe cazuri dis-
ciplinele opţionale sunt impuse elevului. Curriculumul actual se caracterizează 
printr-o fragmentare excesivă a domeniilor de cunoaştere, elevul fiind obligat 
să studieze circa 11-13 discipline şcolare obligatorii.

În acest context, tot mai mulţi experţi în politicile educaţionale afirmă că 
învăţământul liceal din Republica Moldova a devenit unul irelevant, neefec-
tiv şi ineficient. În consecinţă, se atestă o tendinţă de „stingere treptată” a 
dorinţei absolvenţilor de gimnaziu de a-şi continua studiile în licee, fapt con-
firmat şi de datele publicate de Biroul Naţional de Statistică. Astfel, ponderea 
absolvenţilor de gimnazii care au optat pentru continuarea studiilor în licee 
a scăzut cu 11 puncte procentuale, de la 49% în anul 2009, până la 39% în 
anul 2014.

În fond, problema se pune astfel: cine ar trebui să aibă dreptul prioritar de 
a decide cu privire la configuraţia propriei instruiri – Guvernul (Ministerul Edu-
caţiei) sau individul, care se află la vârsta legală de discernământ, vârstă care 
corespunde învăţământului liceal?
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Figura 25. Atracti vitatea studiilor liceale în Republica Moldova
Figura 25. Atractivitatea studiilor liceale în Republica Moldova 

 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2014 
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Răspunsul la această întrebare ar putea fi  găsit analizând experienţa Liceu-
lui Academiei de Şti inţe a Moldovei (LASM), liceu în care elevii studiază în baza 
unui Plan-cadru experimental. Sondajul efectuat de Centrul de Politi ci Educa-
ţionale al Universităţii de Stat din Moldova în rândurile elevilor din clasele X-XI 
ale acestui liceu relevă faptul că circa 78% din elevi optează pentru studierea în 
baza unui Plan-cadru ce le oferă posibilitatea de a alege disciplinele de studiu. 
Circa 81% din elevi s-au pronunţat pentru a avea posibilitatea de a decide în 
mod individual asupra confi guraţiei propriei instruiri6.

Scopul studiului constă în analiza primelor rezultate ale procesului de im-
plementare în Liceul Academiei de Şti inţe a Moldovei a unui nou concept al 
Planului-cadru pentru învăţământul liceal. Cercetarea se focalizează pe urmă-
toarele aspecte:

− Analiza comparati vă a Planului-cadru naţional şi a planurilor-cadru din 
unele ţări considerate a fi  la un nivel mai avansat de organizare a procesului 
educaţional.

− Esenţa Planului-cadru de alternati vă.
− Rezultate preliminare ale implementării noului concept al Planului-cadru.
− Provocări de moment şi de perspecti vă, modalităţi de soluţionare.

6. Viorica Goraş-Postică, Mihail Paiu, Tatiana Turchină, Studiu privind implementarea Pla-
nului de învăţământ experimental în cadrul Liceului Academiei de Ști inţe a Moldovei, 
Chişinău, aprilie 2015.
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Premise pentru schimbare

Pe parcursul anilor de studii, comunitatea instituţiei a înregistrat în perma-
nenţă anumite semnale de îngrijorare parvenite atât din partea elevilor Lice-
ului AŞM, cât şi din partea părinţilor acestora. Aceste îngrijorări se refereau 
la încărcătura educaţională sporită a învăţământului liceal, inclusiv la numărul 
exagerat de discipline obligatorii incluse în Planul-cadru în vigoare: 13 discipli-
ne pentru profilul umanist şi 11 pentru profilul real7. Asta în contextul atitudinii 
serioase a elevilor şi cadrelor didactice faţă de activitatea de instruire în cadrul 
tuturor disciplinelor şcolare, fără excepţie.

Graţie includerii elevilor liceului în diverse programe internaţionale de 
schimb de elevi (de exemplu Proiectul FLEX), elevii care revin la studii remarcă 
discordanţa clară dintre numărul de ore alocat instruirii în învăţământul liceal, 
dar şi de discipline obligatorii din Planul-cadru liceal al Republicii Moldova şi 
numărul orelor/disciplinelor obligatorii pentru acest segment de învăţământ 
(16-19 ani) în ţările Uniunii Europene8. 

Astfel, în ultimii doi ani terminali (clasele XI-XII, sau vârsta 17-19 ani), pen-
tru instruirea elevilor din Marea Britanie, Germania, Olanda, Danemarca se 
alocă circa 1400-1700 de ore. Comparativ, în Republica Moldova, pentru ulti-
mii doi ani de studii (clasele XI-XII) se alocă circa 2000-2135 de ore. În unele 
ţări ale Uniunii Europene, unde învăţământul liceal durează trei ani, numărul 
total de ore pentru instruire este de doar 2200-2500 de ore, comparativ cu 
Republica Moldova, unde această valoare variază între 2788 de ore (profil 
umanist) şi 2992 de ore (profil real). Prestigiosul program transfrontalier de 
instruire liceală implementat de International Baccalaureate Organization în 
majoritatea ţărilor europene, dar şi în majoritatea ţărilor lumii (peste 6 mii 
de instituţii de învăţământ) alocă instruirii un total de 1170 de ore pe parcur-
sul a doi ani.

La fel, se atestă o diferenţă a numărului de discipline obligatorii. În Ma-
rea Britanie, majoritatea elevilor aleg 3-5 discipline de studiu, în funcţie de 
cerinţele comisiilor de admitere de la facultăţi concrete9. Doar şase discipline 
de studiu urmează elevii în cadrul programului Bacalaureat Internaţional, plus 

7. Planul-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal pentru anul de studii 
2014-2015, Chişinău, 2014, disponibil la: http://www.edu.gov.md/attachments/plan_
cadru_2014-2015.pdf.
8. Comisia Europeană/EACEA/Eurydice. Informaţii care se referă la sistemele educaţionale 
ale ţărilor Uniunii Europene, https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.
php/ Secondary_and_Post-Secondary_Non-Tertiary_Education.
9.Programul educaţional „A-Level”, http://www.cie.org.uk.
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obligaţia de a susţine o teză de investigaţie ştiinţifică10. În Germania, Olanda, 
Danemarca, Suedia, Norvegia, elevii aleg 6-7 discipline de studii în ultimii doi 
ani de instruire preuniversitară.

În ultimul timp, opinia publică din ţara noastră solicită în mod imperativ 
acordarea dreptului pentru elevi de a beneficia de o libertate mai mare în for-
marea profilului propriei educaţii, inclusiv de a beneficia de dreptul de alegere 
a acelor discipline de studiu pe care aceştia le vor considera oportune pentru 
viitoarea carieră profesională (mai ales că învăţământul liceal nu este o treaptă 
obligatorie de învăţământ).

O carenţă a proiectării demersului educaţional este considerată şi plafona-
rea numărului de ore incluse, chiar în Curriculumul naţional11, la disciplinele de 
studii. Dincolo de faptul că acest document normativ ar trebui să stabilească 
în primul rând finalităţile educaţionale şi doar ulterior să estimeze numărul 
necesar de ore, se pare ca autorii Curriculumului procedează tocmai invers, 
proiectând aceste finalităţi pornind de la numărul de ore alocat.

Ar trebui conştientizată şi sporirea eficienţei resurselor financiare şi materiale 
alocate pentru această treaptă de învăţământ, deoarece este evident că elevii 
ar avea o cu totul altă atitudine faţă de disciplinele şcolare „alese”, decât faţă de 
disciplinele „impuse” de către factorii de decizie. De asemenea, după cum intu-
iesc şi cadrele didactice, e una să predai unor elevi care „trebuie” să fie prezenţi 
în sala de clasă şi alta e să predai elevilor care au ales benevol disciplina dată, 
deoarece o consideră importantă pentru viitoarea lor carieră profesională.  

Analizând practică unor ţări europene, dar şi pornind de la oportunităţile 
inedite pe care le oferă Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, comunitatea 
instituţiei a reuşit, cu acceptul generos al Ministerului Educaţiei, să demareze o 
serie de schimbări axate pe implementarea unui Plan-cadru experimental, care 
extinde semnificativ posibilităţile elevilor de a decide asupra propriilor trasee 
educaţionale.

Structura noului Plan-cadru

▪ Cadrul normativ-juridic
Elaborarea şi experimentarea unui nou Plan-cadru pentru învăţământul 

liceal au fost realizate conform actelor normative în vigoare. Cadrul norma-
tiv-juridic al experimentului pedagogic de elaborare şi implementare a noului 
Plan-cadru a inclus:

10. Programul educaţional „International Baccalaureate”, http://www.ibo.org.
11. Curriculum pentru clasele X-XII (pe discipline de studiu), Chişinău, Ştiinţa, 2010, disponibil 
pe http://edu.gov.md.
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• Dispoziţia Ministerului Educaţiei nr. 965 din 11 octombrie 2013 „Cu privire 
la pilotarea planului de învăţământ al Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei”, prin care se permite instruirea elevilor în baza unui plan-cadru de alterna-
tivă pe durata unui ciclu de studii liceale (anii şcolari 2013/2014, 2014/2015 şi 
2015/2016);

• Acordul de colaborare dintre Liceul AŞM şi Centrul de Politici Educaţionale 
al Universităţii de Stat din Moldova, al cărui obiectiv constă în monitorizarea 
de către Centru a procesului de implementare al Planului-cadru experimental, 
precum şi elaborarea periodică de către Centru a rapoartelor de monitorizare.

▪ Originalitatea Planului-cadru
Originalitatea noului Plan-cadru, implementat cu statut de experiment per-

dagogic, constă în acordarea fiecărui elev a dreptului de a-şi configura traiecto-
ria propriei instruiri. Implementarea Planului-cadru experimental va dura doi 
ani, finalizându-se cu elaborarea unui raport final.

▪ Obiectivele urmărite
Planul de învăţământ al instituţiei a fost elaborat urmărindu-se realizarea 

următoarelor obiective:
− descongestionarea Planului-cadru prin reducerea numărului de discipline 

şcolare obligatorii;
− sporirea flexibilităţii de a decide cu privire la configuraţia propriei instruiri 

(instruirea de bază, instruirea opţională şi instruirea de vocaţie), în funcţie de 
aspiraţiile elevului;

− sporirea eficienţei instruirii, graţie focalizării pe însuşirea temeinică a dis-
ciplinelor de interes; 

− sporirea esenţială a ponderii educaţiei de vocaţie şi a implicării sociale – 
elemente esenţiale ale procesului educaţional modern.

▪ Principii de elaborare
În procesul de elaborare a noului Plan-cadru au fost respectate următoarele 

principii:
− numărul şi complexitatea competenţelor şi conţinuturilor curriculare nu 

poate depăşi cadrul Curriculumului naţional;
− o prioritate a noului Plan-cadru va fi formarea abilităţilor practice şi anali-

tice în cadrul cursurilor modulare;
− o altă prioritate a PCE va fi axată pe formarea spiritului civic, pe formarea 

abilităţii de implicare activă în viaţa societăţii.
Planul-cadru propus se implementează în mod gradual. Astfel, elevii clase-

lor a X-a vor urma Planul-cadru elaborat de Ministerul Educaţiei. Însă, la fi-
nele anului de studii, aceşti elevi vor avea posibilitatea să decidă cu privire la 
configuraţia instruirii ulterioare, care se va produce în clasele XI şi XII. În acest 
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context, elevii vor trebui să aleagă setul de discipline obligatorii şi opţionale în 
conformitate cu prevederile noului Plan-cadru.

▪ Structura noului Plan-cadru
Planul-cadru experimental include două nivele:
− de profilare (clasa a X-a).
− de specializare (clasele XI şi XII).
La nivelul de profilare (clasa a X-a), elevii se vor înscrie la unul din profilurile 

stabilite (umanistic sau real) şi vor fi instruiţi în baza actualului Plan-cadru, ela-
borat de Ministerul Educaţiei. La nivelul de specializare (clasele XI şi XII), elevii 
vor avea posibilitatea să-şi modeleze configuraţia propriei educaţii în baza ur-
mătoarelor trei module educaţionale:

▪ Modulul I. Instruire de bază 26 ore/săptămână
Acest modul include două componente de instruire:
− disciplinele obligatorii;
− disciplinele la alegere.
În cadrul acestui modul, elevii vor urma cele trei discipline din aria discipli-

nelor obligatorii şi vor selecta trei discipline din aria disciplinelor „la alegere”. 
Din aceste şase discipline, la decizia elevului, trei discipline vor fi însuşite la 

nivel avansat (5 ore/săptămână) şi trei – la nivel de bază (3-4 ore/săptămână) 
– în total, 24 ore/săptămână.

Suplimentar, acest modul (Instruirea de bază) mai include şi disciplina edu-
caţia fizică (2 ore/săptămână), care se va desfăşura în a doua jumătate a zilei, 
după orele de curs. Fiecare elev va urma un program sportiv individual, nota-
rea fiind axată pe aprecierea dinamicii performanţelor cognitive şi motrice.

Criteriul de selecţie a disciplinelor acestui modul constă în posibilitatea ul-
terioară de a susţine examenul de bacalaureat.

Disciplina tehnologii informaţionale va fi oferită doar la nivel de bază (3 ore/
săptămână).

▪ Modulul II. Instruire opţională (2-4 ore/săptămână)
În cadrul acestui modul, elevii vor selecta 1-2 discipline opţionale (2 ore/

săptămână) din următoarele:
− educaţia civică;
− literatura universală;
− economia/bazele antreprenoriatului;
− limba străină II;
− alte discipline, în funcţie de oferta instituţiei, în baza curriculumului aprobat.
Instruirea vocaţională se va desfăşura în baza programelor curriculare ela-

borate la nivel de instituţie şi aprobate de Ministerul Educaţiei, iar evaluarea se 
va desfăşura ca în cazul disciplinelor din Modulul I.
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▪ Modulul III. Implicare/dezvoltare de vocaţie (2 ore/săptămână)
În cadrul acestui modul, elevii vor trebui să-şi dezvolte abilităţi specifice 

prin implicarea obligatorie în diverse activităţi comunitare, culturale, ştiinţifice. 
Următoarele domenii vor fi disponibile:

− activităţi de voluntariat comunitar;
− activităţi culturale (literare, muzicale, arte plastice etc.);   
− activităţi de cercetare şi aplicaţii tehnice. 
Aceste activităţi educaţionale se vor desfăşura în afara orelor de curs (po-

sibil, în afara instituţiei), dar vor fi monitorizate de instituţia de învăţământ. 
Activităţile educaţionale vor fi evaluate în baza susţinerii de către fiecare elev 
a rapoartelor anuale.

Tabelul 11. Distribuirea pe module a componentelor educaţionale 
ale noului Plan-cadru

Modulul I. Instruirea de bază (26 ore/săptămână)
Aria disciplinelor obligatorii

(pot fi alese la nivel de bază sau la nivel avansat)
1. Limba maternă
2. Limba străină
3. Istoria/Matematica
4. Educaţia fizică

Aria disciplinelor la alegere
(pot fi alese doar 3 discipline la nivel de bază sau avansat)

1. Matematica
2. Istoria
3. Geografia
4. Biologia
5. Chimia
6. Fizica
7. Informatica
8. Tehnologii informaţionale

Modulul II. Instruire vocaţională (2-4 ore/săptămână)
(pot fi alese 1-2 discipline, indiferent de profil)

1. Literatura universală
2. Educaţia civică
3. Limba străină II
4. Bazele antreprenoriatului
5. Alte discipline, în funcţie de oferta instituţiei, în baza curriculumului aprobat

Modulul III. Implicare/dezvoltare vocaţională (2 ore/săptămână)

1. Voluntariat comunitar
2. Instruire şi creativitate culturală (activităţi literare, muzicale, arte plastice etc.)
3. Activităţi de cercetare, investigaţii şi creativitate tehnologică
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Tabelul 12. Distribuirea orelor pe discipline, în cadrul modulelor, pe clase

X
profilul 
umanist

X
profilul 

real
XI XII

Modulul I. Instruirea de 
bază

1. Limba şi lit. română 5 4 4/5 4/5
2. Limba străină I (engleza) 3 3 3/5 3/5
3. Istorie 3 2 3/5 3/5
4. Matematică 3 5 0/3/5 0/3/5
5. Limba străină II (franceza) 2 - - -
6. Literatura universală 1 - - -
7. Geografie 2 2 0/3 0/3
8. Educaţie civică 1 1 - -
9. Fizică 2 3 0/3/5 0/3/5
10. Chimie 1 3 0/3/5 0/3/5
11. Biologie 1 2 0/3/5 0/3/5
12. Informatică 1 2 0/3/5 0/3/5
13. Tehnologii informaţionale - - 0/3/5 0/3/5
14. Educaţie fizică 2 2 2 2
15. Opţionale 1-2 1-2 - -

Total Curriculumul invariabil: 27-29 28-30
Total Modulul I: 26 ore* 26 ore*

Modulul II. Instruire de 
vocaţie

1. Limba străină II - - 0/2
2. Educaţie civică - - 0/2
3. Literatura universală - - 0/2
4. Bazele antreprenoriatului - - 0/2
5. Altă disciplină opţională - - 0/2

Total Modulul II: 2/4
Modulul III. Implicare/dez-

voltare de vocaţie
1. Voluntariat comunitar - - 0/2
2. Instruire şi creativitate cul-
turală (arte, muzică, literatură)

- - 0/2

3. Cercetare şi creativitate teh-
nologică - - 0/2

Total Modulul III: - - 2
Total Modulele I, II, III: - - 30-32

* Numărul de ore este calculat astfel: 
3 discipline la nivel avansat × 5 ore + 3 discipline la nivel de bază × 3 ore + 2 ore educaţia fizică
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Tabelul 13. Exemplu de opţiuni pentru clasele XI/XII

Nr. Disciplina Numărul de ore pe săptămână
Modulul I

1. Limba română, de bază 4
2. Limba străină, de bază 3
3. Matematica, avansat 5
4. Fizica, avansat 5
5. Informatica, avansat 5
6. Istoria, de bază 3
7. Educaţia fizică 2

Total: 27 ore/săptămână
Modulul II

8. Bazele antreprenoriatului 2
Modulul III

9. Activitate de cercetare şi aplicaţii tehnice 2
Total: 30 ore/săptămână

Elementele de noutate ale Planului-cadru propus de Liceul Academiei de 
Ştiinţă a Moldovei 

• Generalizând cele expuse, accentuăm încă o dată elementele de noutate ab-
solută ale Planului-cadru experimental propus:

• Posibilitatea elevului de a alege, la modul real, un set de discipline care 
corespunde aspiraţiilor acestuia.

• Planul-cadru propus nu prevede profiluri, deoarece elevul are libertatea 
de a-şi configura fără restricţii propriul set educaţional, alegând discipline şco-
lare şi nivelul de aprofundare a studiilor pentru fiecare din ele.

• Instruirea conform noului Plan-cadru nu prevede clase în sens clasic, de-
oarece, pornind de la selecţia disciplinelor de către elevi, se formează „grupe 
de opţiune”. Prin urmare, un elev poate avea alături pe unii colegi la o discipli-
nă şcolară, iar pe alţii – la altă disciplină şcolară.

• Orarul nu poate fi elaborat în formatul clasic, deoarece elaboratorul ora-
rului are în calitate de unitate „grupele de opţiune”, şi nu clase. Într-un final, 
fiecare elev îşi are propriul orar individualizat.
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Rezultate preliminare ale implementării noului Plan-cadru

Deşi implementarea noului Plan-cadru este încă în deplină desfăşurare, to-
tuşi anumite rezultate preliminare pot fi formulate. Aceste rezultate prelimi-
nare provin din două sondaje multidimensionale complementare, unul dintre 
care poartă un caracter „intern”, deoarece a fost conceput şi realizat de Liceu, 
iar altul, cu siguranţă mult mai relevant, deoarece este extern, a fost elaborat 
şi aplicat de Centrul Politici Educaţionale al Universităţii de Stat din Moldova.

Conform primului sondaj12 proiectat şi desfăşurat de Liceul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei:

• majoritatea elevilor (circa 90%) consideră că Liceul a reuşit să implemen-
teze cu succes Planul-cadru experimental;

• circa 82% din elevi consideră că la obiectele de bază, ei nu sunt încărcaţi 
cu informaţii/materii în plus;

• circa 90% din elevi consideră că la disciplinele alese la nivel avansat, ei 
primesc aceeaşi încărcătură teoretică, dar cu mai multă încărcătură practică;

• circa 75% din elevi consideră că odată cu implementarea noului Plan-ca-
dru, ei au devenit mai activi şi mai cointeresaţi;

• peste 75% din elevi nu au dubii referitor la corectitudinea deciziei de se-
lecţie a disciplinelor;

• Important! Circa 95% din părinţi consideră că decizia de implementare a 
noului Plan-cadru a fost una corectă;

• peste 78% din părinţi consideră că noul Plan-cadru nu limitează şansele 
copiilor/absolvenţilor de a fi admişi la facultate.

În general, noul Plan-cadru are o susţinere evidentă din partea părinţilor. Aproa-
pe fiecare afirmaţie acumulează peste 70% de răspunsuri pozitive „Da” sau „Mai 
degrabă da”. O singură afirmaţie a avut un raport de 60% de evaluări pozitive şi 
40% de evaluări negative, şi anume: „Copilul meu primeşte mai puţină încărcătură 
teoretică şi mai multă încărcătură practică pentru disciplinele aprofundate”.

Concomitent, elevii consideră că „mai sunt lucruri care trebuie îmbunătă-
ţite, pentru ca noul Plan-cadru să «lucreze destul de bine». Astfel, din datele 
sondajului rezultă că:

• aproximativ 60% din elevi consideră că pregătirea pentru ore le ia mult 
timp şi nu prea rămâne timp pentru activităţile de voluntariat;

• circa 37% din elevi consideră că activitatea de voluntariat ar putea fi mai 
bine coordonată la nivel de instituţie;

• aproape 25% din elevii respondenţi consideră că orarul ar trebui să fie 
perfecţionat, astfel ca să aibă cât mai puţine „ore libere”;

• circa 13% din părinţi manifestă o anumită îngrijorare referitor la şansele copi-
lului său de a fi admis la facultate, ca rezultat al implementării noului Plan-cadru.

12. Studiu intern „Rezultate preliminare ale implementării Planului cadru cu titlu 
de experiment, în Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei”, Chişinău, aprilie 2015.
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Figura 26. Opiniile elevilor referitoare la noul Plan-cadru
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După cum s-a menţionat anterior, Centrul de Politici Educaţionale al Univer-
sităţii de Stat din Moldova de asemenea a realizat un studiu privind implemen-
tarea noului Plan-cadru în Liceul Academiei de Ştiinţe. Studiul s-a desfăşurat 
în două etape. În cadrul primei etape au fost elaborate şi administrate chesti-
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onare pentru patru grupe de respondenţi: elevi din clasele a X-a şi XI-a, cadre 
didactice şi părinţi. La această etapă a fost elaborat ghidul pentru discuţii în 
grup cu două categorii de respondenţi: elevi şi cadre didactice.

În cadrul etapei a doua au fost administrate: 74 de chestionare în rândul 
elevilor din clasele a X-a; 67 de chestionare în rândul elevilor din clasele a XI-a; 
21 de chestionare în rândul cadrelor didactice şi 63 de chestionare în rândul 
părinţilor. Tot în cadrul acestei etape au fost organizate două focus-grupuri. 
Primul grup a inclus 13 elevi, iar al doilea − 17 cadre didactice.

Figura 27. Opiniile elevilor şi părinţilor referitoare la evoluţia motivaţiei şi interesului 
pentru studii în baza noului Plan-cadru
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Rezultatele studiului denotă că circa 60% din elevi au perceput alegerea 
opţiunilor ca pe un proces simplu, deoarece au aşteptat, au fost motivaţi şi au 
dorit foarte mult să facă aceasta, alţii însă (35,8%) aveau dubii, erau oarecum 
frustraţi de noua provocare, având frică de o schimbare radicală, probabil din 
cauza lipsei orientării şcolare şi profesionale în învăţământul gimnazial13.

Faptul că liceul este o punte sigură de accedere la învăţământul superior 
este recunoscut în mediul socioeducaţional de la noi, dar şi din toată lumea. 
Rezultatele atestă o uşoară discrepanţă între percepţia cadrelor didactice şi a 

13. Viorica Goraş-Postică, Mihail Paiu, Tatiana Turchină, Studiu privind implementarea Pla-
nului de învăţământ experimental în cadrul Liceului Academiei de Știinţe a Moldovei, Chi-
şinău, aprilie 2015.
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elevilor. Astfel, mai mult din jumătate din profesori sunt ferm convinşi că PE 
nu limitează şansele de admitere la instituţiile superioare de învăţământ. Iar 
fiecare al doilea elev din cei implicaţi în PE consideră că ar exista careva limite 
în ce priveşte admiterea la studii superioare.

În discuţii informale, elevii înţeleg natura acestor limite. Într-adevăr, un elev 
care a ales să nu studieze în clasa a XI-a şi a XII-a (de exemplu) disciplina chimia 
şi biologia, probabil, ar avea şanse mai reduse de a fi acceptat la studii la o fa-
cultate de medicină. La fel, un elev care a ales să nu studieze istoria, geografia, 
educaţia civică, probabil, ar avea şanse mai reduse să fie acceptat la studii la o 
facultate de politologie. În acelaşi timp, conform studiului menţionat, atât lice-
enii, cât şi profesorii şi părinţii au siguranţa că învăţarea la mai puţine discipline 
în profunzime le va asigura performanţa academică şi formarea competenţelor 
la cel mai înalt nivel, ceea ce este absolut necesar pentru viitoarea profesie.

O altă dimensiune importantă a studiului a fost perceperea elevilor refe-
ritor la îmbunătăţirea situaţiei şcolare. Conform studiului, circa 54% din elevi 
consideră că faptul implementării noului Plan-cadru a dus la obţinerea per-
formanţelor educaţionale mai mari, în timp ce aproximativ 30% consideră că 
rezultatele educaţionale sunt cam aceleaşi.

Destul de interesantă este şi percepţia cadrelor didactice vizavi de oportu-
nităţile oferite de noul Plan-cadru. Astfel, conform studiului realizat de Centrul 
de Politici Educaţionale al Universităţii de Stat din Moldova:

• 38,1% din profesori consideră că noul Plan-cadru duce la o creştere sem-
nificativă a motivaţiei şi interesului pentru învăţătură, alte 61,9% din profesori 
consideră că această creştere încă nu se manifestă în volum deplin;

• 71,4% din profesori consideră că noul program le dă posibilitatea să adap-
teze conţinutul în funcţie de nivelul de instruire;

• 57,1% din profesori trăiesc pe deplin sentimentul libertăţii de gestionare 
a conţinutului teoretic şi cel practic;

• 47,6% din profesori se simt destul de puternic echilibraţi în oferta de pre-
dare şi învăţare, iar 38,1% din ei − relativ;

• 47,6% din cadrele didactice consideră că noul program le oferă oportuni-
tatea de a lucra aprofundat la materie cu elevii.

În concluzie, cu referire la implementarea noului Plan-cadru, experţii din 
cadrul Centrului de Politici Educaţionale al Universităţii de Stat din Moldova 
remarcă: „Este o experienţă consacrată pe plan internaţional şi se merită să 
fie promovată şi la noi, în pofida multor dificultăţi de început. Este o iniţiativă 
care vine de jos, de la comunitatea liceului, acceptată cu titlu de experiment 
de Ministerul Educaţiei. Recomandăm aprobarea Planului de învăţământ ca al-
ternativă, cu atât mai mult că se înscrie perfect în reforma curriculumului, în 
general, şi a conceptului de studii liceale, în particular”.
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Provocări şi modalităţi de soluţionare

În mod firesc, implementarea Planului-cadru experimental invocă o serie 
de provocări şi elemente de premieră, iar acestea au trebuit să fie soluţionate 
cu maximă prudenţă. Care, deci, sunt aceste provocări? Să reflectăm asupra 
unora din ele.

▪ Lipsa claselor paralele şi a profilurilor
După cum a fost menţionat, odată cu implementarea noului Plan-cadru, 

în clasele a XI-a şi a XII-a dispar profilurile şi clasele tradiţional integrate, în 
schimb apar grupuri de opţiune. În acest context, reprezintă oare noul Plan-ca-
dru o soluţie eficientă pentru eterna discuţie: „Câte profiluri trebuie să avem în 
învăţământul liceal?” sau „Ce discipline trebuie să includă un anumit profil?”.

▪ Elaborarea orarului cu un alt nivel de complexitate
A fost mult mai dificil de elaborat orarul în funcţie de grupele de opţiuni, 

decât în funcţie de clase (modul convenţional), deoarece orarul s-a axat pe 
opţiunea elevilor, deci a fost elaborat pentru fiecare elev în mod individual. La 
fel, s-a ţinut cont de orarul claselor a X-a, care este elaborat în stil „clasic”. Mai 
menţionăm că nouă modalitate de elaborare a orarului poate duce la apariţia 
orelor libere de program (este o situaţie tipică pentru instituţiile de peste ho-
tare, care oferă posibilitatea de selecţie a disciplinelor).

În acest caz, instituţia a trebuit să treacă la un nou nivel de elaborare a 
orarului, nivel care deja implică utilizarea tehnologiilor informaţionale. Astfel, 
pentru elaborarea orarului poate fi folosit softul specializat aSc Timetables 
PRO, care permite elaborarea mai profesionistă a orarului cu grad sporit de 
complexitate. Pentru orele libere de program instituţia a alocat pentru elevi un 
spaţiu special amenajat. 

▪ Catalogul şcolar al clasei?
În procesul de implementare a noului Plan-cadru, comunitatea Liceului Aca-

demiei de Ştiinţe a Moldovei s-a confruntat cu deficienţa utilizării unui singur 
catalog al clasei, deoarece, clase în sens tradiţional nu mai există. În schimb, 
există „grupe de selecţie”, care desfăşoară ore în acelaşi timp.

Această provocare a fost soluţionată temporar prin punerea în uz a Catalo-
gului şcolar la disciplină, adică fiecare profesor are propriul catalog (oficializat), 
utilizat doar pentru propria disciplină. În acelaşi timp, este instituit şi un cata-
log „sumativ” al clasei, care „colectează” doar notele semestriale şi anuale şi 
conţine şi informaţia statistică despre elevii întruniţi în mod arbitrar în clase. 
Întrunirea în clase se mai face şi cu scopul desfăşurării orelor de dirigenţie, 
participarea la programe culturale etc.

Totuşi, se pare că această soluţie este una temporară, iar soluţia finală ar fi 
utilizarea, în perspectivă apropiată, cu permisiunea Ministerului Educaţiei, a 
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e-Catalogului (Catalogul electronic), care, în afară de funcţia de stocare a note-
lor, va permite analiza statistică permanentă a rezultatelor învăţării.

▪ Teze semestriale
Anual, Ministerul Educaţiei stabileşte, printr-o dispoziţie, lista tezelor se-

mestriale. Ce ne facem în situaţia în care elevul nu a ales disciplina inclusă de 
Minister în lista tezelor semestriale? În acest caz, Consiliul profesoral al liceului 
a decis ca în primul semestru elevii să susţină teze la cele trei discipline alese 
la nivel de bază, iar în semestrul al doilea aceştia vor susţine teze la cele trei 
discipline alese la nivel avansat.

Accentuăm faptul că această practică pare a fi mult mai reuşită decât cea 
„tradiţională”, deoarece instituţia poate decide mai asumat lista disciplinelor 
şcolare la care se vor organiza şi susţine teze semestriale, posedând mai bine 
informaţia referitor la situaţia instructiv-educaţională din „interior”. Concomi-
tent, obiectivele acestor evaluări vor fi formulate mult mai adecvat, iar conclu-
ziile vor fi mai relevante.

▪ Preferinţe ale elevilor pentru un anumit cadru didactic
Deseori, alegerea disciplinei este precedată de întrebarea „Cine va fi pro-

fesorul meu?” sau de rugăminţi de genul „Doresc să fiu inclus în grupa pro-
fesorului X şi nici într-un caz în grupa profesorului Y”. Acest fenomen solicită 
imperativ omogenizarea nivelului de profesionalism şi a stilului de instruire a 
cadrelor didactice sau alocarea orelor pentru întreaga paralelă de clase acelu-
iaşi cadru didactic. 

▪ Susţinerea examenelor de bacalaureat
Una dintre provocările iminente este integrarea elevilor instituţiei în pro-

cedurile ce se impun în cadrul organizării susţinerii examenelor de bacalau-
reat. Cum vor fi înregistraţi elevii Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei în 
Sistemul automatizat de prelucrare a datelor, care nu prevede planuri-cadru 
de alternativă? Se va deosebi oare diploma de bacalaureat a elevilor liceului 
experimental de cele ale semenilor lor?

În acest context, se impune o flexibilitate mai mare a actualului Sistem au-
tomatizat de prelucrare a datelor sau, în cazul când acest lucru nu este posibil 
sau nu este raţională actualizarea acestui „soft istoric”, procurarea unui soft 
mai modern, de o mai mare flexibilitate. Aşa sau altfel, acest lucru este inevi-
tabil, deoarece nu putem „încremeni în timp” privind cum alte state evoluează 
pe dimensiunea educaţie, iar unele ţări (Finlanda) au ajuns deja la nivelul de 
anulare a disciplinelor şcolare!

Referitor la formatul diplomei de bacalaureat. Se pare că, de asemenea, 
ar fi cazul să ne inspirăm din practica ţărilor Uniunii Europene, deoarece for-
matul diplomelor similare din ţările în cauză este mult mai relevant şi oferă o 
informaţie mult mai detaliată despre parcursul educaţional al absolventului, 
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inclusiv: notele pe ani de studii, implicările sociale, elaborările proprii, perfor-
manţele personale etc. Astfel, persoanele interesate (comisiile de admitere în 
universităţi, angajatori etc.) îşi fac o impresie multidimensională despre profi-
lul deţinătorului diplomei de bacalaureat.

▪ Provocări de perspectivă
Implementarea noului Plan-cadru pentru învăţământul liceal denotă un 

profund caracter de „puzzle incomod” al acestuia, în special prin prisma inte-
grării armonioase a acestuia în sistemul existent de învăţământ liceal. Astfel, 
în cazul în care noul Plan-cadru va căpăta statutul de Plan alternativ pentru 
învăţământul liceal, atunci acest fapt va duce inevitabil la reconsiderarea struc-
turii instituţiilor de învăţământ. Este evident că liceele mici (sau, altfel spus, 
gimnaziile care-şi doresc cu tot dinadinsul să aibă titulatura de liceu), din cauza 
numărului mic de elevi, nu vor avea şanse de a implementa un plan-cadru al-
ternativ, blocând astfel accesul elevilor la studii liceale de calitate.

Ulterior, existenţa pentru liceele teoretice a două planuri-cadru, ce diferă 
semnificativ, va plasa elevii claselor liceale în condiţii educaţionale diferite. Ast-
fel, unii elevi vor beneficia de un plan-cadru mai reuşit, mai atractiv, orientat 
spre propriile aspiraţii, iar alţii – nu. Inevitabil, această situaţie va genera „mi-
graţia” elevilor de la liceele mici, cu un plan-cadru obişnuit, spre liceele mari, 
cu un plan-cadru mult mai atractiv.

Indiscutabil, implementarea unui nou Plan-cadru presupune elaborarea şi 
implementarea la nivel naţional a unui nou curriculum, care ar prevedea nive-
le de bază şi nivele avansate de studiere a fiecărei discipline şcolare, module 
practice, precum şi o nouă metodologie de evaluare şi certificare a rezultatelor 
învăţării. De asemenea, în cazul tezelor semestriale, dacă se va considera ca 
acest „exerciţiu de evaluare”, în formatul său actual, mai este relevant şi tre-
buie păstrat, va trebui revăzut modul de stabilire a listei disciplinelor şcolare 
la care elevii vor susţine tezele în cauză. De asemenea, va trebui actualizat 
Sistemul automatizat de prelucrare a datelor în sensul de sporire a flexibilităţii 
operaţionale al acestuia.

Prin urmare, implementarea pe scară largă a noului Plan-cadru, pilotat în 
prezent de Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, va impune demararea unei 
reforme complexe a învăţământului liceal, sporind eficienţa şi relevanţa acestui 
ciclu de învăţământ general.



Concluzii şi recomandări

1. Sondajele interne şi externe denotă că elevii Liceului Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (dar şi elevi din alte instituţii de învăţământ, care s-au familiarizat 
cu oferta Liceului) acceptă cu plăcere alternativa educaţională implementată. 
Aceleaşi sondaje arată că elevii (şi părinţii lor) optează în mare majoritate pen-
tru aderarea la PCE şi în anii următori de studii.

2. Administraţia şi cadrele didactice ale instituţiei au reuşit, în mare par-
te, să-şi adapteze demersul educaţional la provocările noului Plan-cadru, chiar 
dacă acest proces de adaptare are un caracter continuu.

3. Practica arată că eventualele provocări de moment, dar şi cele de viitor 
pot fi soluţionate operativ, pornind de la interesele beneficiarului final – elevul.

4. Deşi suntem în faza rezultatelor preliminare ale implementării noului 
Plan-cadru, totuşi transpare siguranţa că rezultatele finale ale implementării 
vor fi pe măsura aşteptărilor.

5. Directorii de licee, alţi actori educaţionali şi oficiali ai Ministerului Educa-
ţiei, participanţi la masa rotundă din luna aprilie 2015, unde au fost prezentate 
rezultatele preliminare ale implementării noului Plan-cadru, au manifestat in-
teres, aprobând, în luările de cuvânt, această iniţiativă. Unii din ei îşi doresc im-
plementarea noului Plan-cadru în instituţiile pe care au onoarea să le conducă.

6. Noul Plan-cadru, ca esenţă şi ca obiective, a cules multiple aprecieri po-
zitive din partea:

− Grupului de lucru „Reconceptualizarea învăţământului liceal” (coordona-
tor – dr. hab., prof. univ. Anatol Gremalschi);

− Centrului de Politici Educaţionale al Universităţii de Stat din Moldova (co-
ordonator – dr., conf. univ. Mihail Paiu);

− Senatului Republican al Elevilor, care a vizitat instituţia cu scop de familia-
rizare cu prevederile noului Plan-cadru (mai 2015);

− cadrelor didactice şi a directorilor de instituţii întruniţi la atelierul de lucru 
„Reforma învăţământului liceal”, organizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

7. În calitate de element de reformă reală a învăţământului liceal, noul 
Plan-cadru ar trebui promovat şi susţinut, chiar dacă în procesul de implemen-
tare a devenit evidentă necesitatea de perfecţionare a acestuia.
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