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Transformările social-economice care au loc în Republica Moldova în ultimele
decenii impun schimbări radicale în sistemul educaţional. A devenit necesară modificarea paradigmei educaţionale, a structurii, funcţiilor şi orientărilor valorice
ale şcolii – instituţia responsabilă de generaţia în creştere. În acest sens, şcolii i se
cere să răspundă adecvat la provocările sociale şi economice din toate domeniile.
Este stringentă adoptarea unei noi viziuni asupra sistemului educaţional.
În marea majoritate a ţărilor Uniunii Europene, exerciţiile de viziune asupra
problemelor educaţiei sunt însoţite de ample dezbateri publice şi de o implicare
autentică a unui număr mare şi variat de actori sociali, de acţiuni şi manifestări
care însoţesc calea lungă către decizia pentru orice schimbare semnificativă în
domeniul politicilor publice, inclusiv în domeniul educaţiei.
În Republica Moldova, chiar începând cu anii ’90, când necesitatea reformei învăţământului era mai mult ca evidentă datorită demarării tranziţiei de la
economia planificată la economia de piaţă, dezbaterile publice erau un fenomen
inedit, nici dezbaterea de „tip expert”, adică profesionistă, nu a fost promovată
de societate, inclusiv de cea pedagogică.
Dacă facem referire la documentele internaţionale de politici educaţionale,
spre exemplu Cadrul de acţiuni de la Dakar „Educaţia pentru toţi”1 (2000) sau
1
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Forumul Mondial pentru Educaţie (organizat de UNESCO, Dakar, 2000), Cadrul de acţiuni
de la Dakar „Educaţia pentru toţi: respectarea angajamentelor noastre colective”, disponibil
în franceză la: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147f.pdf; şi în engleză la:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf.
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actele Conferinţei Miniştrilor Educaţiei din statele care au în comun folosirea
limbii franceze (CONFEMEN), observăm că obiectivul privind asigurarea accesului universal la educaţia de bază este promovat cu tot mai multă fermitate.
În paralel, dimensiunile educaţiei de calitate trebuie să beneficieze de o atenţie
şi o susţinere tot mai largă. Nu este suficient doar ca elevii să frecventeze şcoala,
trebuie de pus accentul şi pe formarea competenţelor ce asigură progresul şcolar
şi inserţia profesională, care va duce la dezvoltarea societăţii. În acelaşi timp,
este necesar de asigurat realizarea necesităţilor urgente de schimbare în educaţie
prin angajarea largă a tuturor actorilor.
Studiul literaturii de specialitate şi experienţele internaţionale ne permit să
clasificăm axele majore ale reformei educaţionale necesare pentru asigurarea
accesului la educaţie de calitate, a relevanţei şi a eficienţei sistemului de învăţământ.
Prima axă se referă la asigurarea accesului la educaţie. În acest caz, este vorba despre extinderea şi menţinerea infrastructurii. În cazul Republicii Moldova,
tendinţa demografică de reducere a populaţiei şcolare a impus revizuirea reţelei de instituţii de învăţământ, care a fost proiectată într-o perioadă de creştere
constantă a populaţiei. În acest sens, analizele atestă o utilizare sub capacitatea
proiectată, ceea ce implică costuri nejustificate în condiţiile unei penurii financiare. În ultimul deceniu, numărul instituţiilor de învăţământ primar şi secundar
general s-a redus cu circa 15%.
Este evident că planificarea tuturor resurselor necesare pentru asigurarea accesului echitabil la educaţie de calitate pentru toţi elevii se realizează în baza
evaluării demografice a populaţiei de vârstă şcolară. Datele statistice indică: în
ultimii 15 ani, numărul elevilor din învăţământul primar şi secundar general s-a
redus cu mai mult de un sfert de milion, ceea ce reprezintă 46%. Acest fenomen are un impact direct şi de lungă durată asupra funcţionalităţii sistemului
de învăţământ în ansamblu, dar şi asupra unor sectoare distincte – reţeaua de
instituţii, formarea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice, recrutarea,
promovarea profesională şi menţinerea acestora, baza didactică şi tehnico-materială, manualele şcolare, transportul şcolar şi, în consecinţă, sistemul, volumul
şi mecanismele de finanţare.
Reducerea numărului de elevi în învăţământul primar şi secundar general,
factor determinant ce a dus la reducerea numărului de instituţii, a avut drept
rezultat şi reducerea numărului mediu de elevi per instituţie. În perioada de referinţă, acesta s-a redus de la un număr în medie de 400 de elevi pe şcoală la 257
de elevi, sau cu 36%. Dacă vom calcula ipotetic reducerea numărului de clase
complete în baza standardului de 20 de elevi în clasă, acesta s-ar reduce de la
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Figura 1. Evoluţia numărului de elevi în învăţământul primar
şi secundar general

Sursa: Biroul Naţional de Statistică.

31 623 de clase complete la 1 766, sau cu 44%. În termeni reali, dacă ne referim
la sarcina didactică a cadrelor didactice (18 ore/săptămână) şi numărul total de
sarcini didactice solicitate în învăţământul primar şi secundar general, putem
estima că în această perioadă reducerea a fost de la 31 623 x 25 h/săpt. : 18 = 43
298 cadre didactice la 17 766 x 25 h/săpt. : 18 = 24 675 cadre didactice, adică
cu 53% mai puţin.
Figura 2. Instituţii de învăţământ primar şi secundar general

Sursa: Biroul Naţional de Statistică.

Evident, modificarea reţelei instituţiilor de învăţământ a implicat şi reducerea accesului la studii pentru elevii din localităţile mici, în care şcoala nu a avut
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şanse de a funcţiona mai departe din considerente economice (costuri exagerate
per elev), pedagogice (asigurarea cu cadre didactice calificate la fiecare disciplină şcolară), didactice (asigurarea material-didactică în conformitate cu cerinţele
curriculumului). Soluţia propusă a constat în consolidarea şi dezvoltarea sistemului de transport şcolar, stabilit în Regulamentul de transportare a elevilor.
Pentru asigurarea accesului la educaţie şi a echităţii au fost valorificate o
serie de parteneriate internaţionale şi locale. Acestea se referă la proiectele implementate în sistemul de învăţământ cofinanţate de Banca Mondială, structurile
Uniunii Europene, UNICEF, prin parteneriate de vecinătate.

Figura 4. Rata de cuprindere în învăţământul secundar de treapta a II-a

Figura 3. Gradul de şcolarizare netă, gimnaziu
Sursa: Biroul Naţional de Statistică.

fesionale şi colegii, datorită solicitării de profesii pentru bărbaţi pe piaţa reală a
muncii, unde se oferă salarii mai mari decât în sfera bugetară, uneori considerată
sfera cu profesii „feminine”.
Figura 5. Cadre didactice în învăţământul primar şi secundar general

Sursa: Biroul Naţional de Statistică.

Eforturile depuse, pe fundalul stagnării economice şi al declinului demografic (având drept cauză principală lipsa locurilor de muncă şi migraţia peste hotare, în principal a populaţiei de vârstă fertilă), au permis ca reducerea gradului de
şcolarizare netă în învăţământul gimnazial să nu fie mai mare de 5% pe parcursul ultimului deceniu. În acelaşi timp, putem menţiona că, deşi datele statistice
sunt oficiale, veridicitatea acestora ar putea fi contestată de completitudinea şi
operativitatea informaţiei despre migraţia/emigraţia populaţiei.
Pe acest segment de cuprindere şcolară, în perioada de referinţă nu se atestă
schimbări majore privind încadrarea fetelor, care este mai mare ca a băieţilor
(prin tradiţie, fetelor le este acordată o anumită prioritate în educaţie, faţă de
băieţi), diferenţa reducându-se de la 6% la 3%, ci doar o uşoară creştere a încadrării băieţilor la acest nivel de studii cu doar circa 3%. Explicaţia pentru ultima
constatare ar putea fi sporirea fluxului băieţilor spre filierele ce asigură o pregătire profesională şi ieşirea mai rapidă în câmpul muncii prin studii în şcoli pro-

În contextul evoluţiilor demografice care au condus la revizuirea reţelei instituţiilor de învăţământ, au intervenit modificări şi în numărul de cadre didactice încadrate în sistem. Astfel, numărul cadrelor didactice s-a redus cu 24%, în
comparaţie cu numărul elevilor (36%) şi, respectiv, cu numărul ipotetic de clase
complete (44%), ceea ce solicită costuri în creştere, dar nu duce obligatoriu la
creşterea calităţii. Este cunoscut fenomenul când cadrele didactice sunt nevoite
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică.

să lucreze pe o sarcină mai mică (cu încadrarea în alte activităţi, ceea ce nu întotdeauna contribuie la sporirea calităţii, sau cu predarea mai multor discipline
şcolare, care are acelaşi efect).
A doua axă se referă la ameliorarea calităţii şi pertinenţei învăţământului. O
componentă importantă în acest context este reforma curriculară în învăţământul
secundar general. Elaborările conceptuale ale reformei curriculumului naţional
au început din anii 1989-1991, ele fiind o parte componentă a unei reflecţii mai
ample privind nevoia de a reforma din temelii sistemul de învăţământ din Republica Moldova. Această nevoie a fost determinată de necesitatea creării şcolii
naţionale, a deideologizării şi depolitizării sistemului de învăţământ, a democratizării şcolii, a creării unei noi paradigme educaţionale, a deschiderii spre colaborare pe plan internaţional. Pedagogii au manifestat deschidere pentru schimbare şi în mare măsură au acceptat şi au promovat inovaţiile propuse. Reforma
curriculară a parcurs câteva etape esenţiale, de la un ,,idealism educaţional” la
abordări sistemice ale schimbării în învăţământ – ,,pragmatism educaţional”.
Prima etapă (1989-1993) avea ca prioritate acţiunile de schimbări radicale:
schimbarea structurii sistemului de învăţământ, ,,deideologizarea şi depolitizarea” programelor şi a manualelor şcolare, introducerea noului sistem de notare
a elevilor, lichidarea şcolilor serale, schimbarea esenţială a personalului de conducere din învăţământ, începerea modificării cadrului legislativ, liberalizarea
procesului didactic. Etapa s-a caracterizat prin lipsa unei politici educaţionale
clare şi sistemice privind reforma învăţământului, în general, şi a reformei curriculare, în special, prin luarea deciziilor de către organele abilitate fără a lua în
consideraţie rezultatele şi ideile venite dinspre zona cercetării sau tendinţele şi
experienţele internaţionale privind reformele educaţionale.
Etapa a doua (1994-1997) avea ca prioritate crearea bazei legislative şi conceptuale a reformei sistemului de învăţământ. Se constată o conlucrare productivă şi eficientă a sferei decizionale şi a celei de cercetare-dezvoltare. În această
perioadă au fost elaborate şi aprobate Legea învăţământului, Concepţia învăţământului în Republica Moldova, Programul naţional de dezvoltare a învăţământului, concepţiile disciplinelor şcolare, programele şi manualele experimentale.
Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice a început un experiment pedagogic de proporţii, având drept obiectiv prioritar trecerea la noile conţinuturi
şi tehnologii educaţionale moderne. Etapa s-a caracterizat prin încercarea de
conceptualizare a reformei curriculare.
La următoarea etapă curriculumul a fost conceput ca un document reglator,
care include direcţiile ce determină legătura dintre procesul educaţional şi rezultatele lui. În cadrul acestor direcţii au fost elaborate celelalte componente ale

curriculumului. În ansamblu, curriculumul de bază include obiectivele generale
ale învăţământului, obiectivele generale transdisciplinare, obiectivele pe trepte
şi nivele, obiective ale ariilor curriculare, obiectivele generale ale disciplinei
şcolare, planul-cadru de învăţământ, standardele curriculare. În baza acestui document au fost elaborate noi manuale şcolare, concepţia evaluării rezultatelor
şcolare, ghiduri de proiectare şi de aplicare a strategiilor didactice moderne. În
acest context au fost elaborate curriculumul la învăţământul primar, la învăţământul gimnazial şi la învăţământul liceal pentru fiecare disciplină şcolară. Mai
mult, în ultima perioadă, curriculumul a fost supus unei serii de modernizări în
sensul descongestionării, dar şi al centrării pe formarea de competenţe în baza
standardelor, a tehnologiilor moderne de învăţăre, a educaţiei centrate pe cel
care învaţă, a educaţiei incluzive.
Totuşi, conţinuturile curriculare sunt încă congestionate şi nu asigură relevanţă pentru dezvoltarea şi afirmarea personală, socială şi profesională a beneficiarilor procesului educaţional. Reforma curriculară în învăţământul preuniversitar, iniţiată în perioada 1997-2001, nu a reuşit trecerea la paradigma modernă
de construire a conţinuturilor de învăţare. După o perioadă de implementare,
monitorizată şi sprijinită prin programe de formare a cadrelor didactice, în 2006
a fost publicată o nouă ediţie a documentelor curriculare, specificul declarat al
acesteia fiind „descongestionarea”, sau încercarea de a reduce volumul de informaţie teoretică. Această descongestionare însă nu a fost realizată nici în 2006,
nici în următoarea etapă a reformei curriculare. În 2010, revizuirea curriculară
s-a axat pe încorporarea conceptului de competenţe, începând de la competenţele-cheie, vizate de documentele europene, până la competenţele specifice ale
disciplinelor şcolare şi aşa-numitele „subcompetenţe”, termen care a generat
controverse în mediul academic şi şcolar.
Problemele principale, scoase în evidenţă de cadre didactice, elevi, părinţi,
precum şi în studiile diferitor organizaţii neguvernamentale, cuprind:
• gradul înalt de teoretizare a curriculumului;
• gradul scăzut de relevanţă şi aplicabilitate al conţinuturilor curriculare
la toate nivelurile de învăţare pe parcursul întregii vieţi şi de afirmare
ulterioară a celor care învaţă în plan personal, social şi profesional;
• axarea excesivă a evaluării formative şi sumative a învăţării pe cunoştinţe şi pe reproducerea de conţinuturi, în detrimentul evaluării de competenţe;
• formarea insuficientă de abilităţi antreprenoriale şi de deprinderi de viaţă, de abilităţi de comunicare în limba oficială de stat şi în limbi străine,
de rezolvare a problemelor, de cooperare şi lucru în echipă, de proiectare
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şi gestionare a propriului proces de învăţare, de utilizare a tehnologiilor
şi resurselor informaţionale etc.;
• lipsa unui sistem de consiliere şi ghidare în carieră care să sprijine elevul
în proiectarea unei cariere de succes încă de pe băncile şcolii.
În prezent are loc un proces intens de dezbateri publice privind revizuirea
filierelor/profilurilor pentru învaţământul liceal, precum şi a disciplinelor de
studiu în contextul determinării componentei obligatorii şi a celei opţionale în
vederea motivării şi responsabilizării elevilor şi părinţilor în stabilirea propriului
traseu educaţional.
Avantajele noii opţiuni politice pentru învăţământul liceal vor putea asigura
adaptarea ofertei de învăţare la specificul local, centrarea procesului de predare-învăţare-evaluare pe nevoile şi interesele elevului şi trecerea de la „o şcoala
pentru toţi” la „o scoală pentru fiecare”.
Se creează condiţii pentru manifestarea şi dezvoltarea creativităţii la nivelul practicii şcolare. Cadrul didactic are posibilitatea să conceapă obiectivele
şi conţinuturile, să coreleze oferta şcolii cu dorinţele, capacităţile şi interesele
copiilor. Creşterea ponderii disciplinelor opţionale şi extinderea listei acestora
vor permite elevului să-şi construiască un profil propriu de învăţare orientat
spre viitoarea carieră profesională. Disciplinele opţionale pot deveni o punte
sigură de conexiune şi continuitate între învăţământul liceal şi cel superior.
Elevilor li se oferă posibilităţi de a-şi construi trasee particulare de învăţare
conform talentelor, intereselor si nevoilor, de formare a propriului sistem de
atitudini şi valori, de motivare pentru învăţare şi participare activă la propria
formare. Creşte libertatea de acţiune a profesorului în vederea îmbunătăţirii
rezultatelor învăţării.
A treia axă se referă la susţinerea procesului de schimbare, de reformă. În
primul rând, este vorba despre angajamentul politic. Accesul universal la educaţia de calitate de bază este recunoscut la nivel internaţional ca fundament al
dezvoltării societăţii. Acest obiectiv nu poate fi atins fără un angajament politic
ferm. Aici, în primul rănd, putem menţiona recenta aprobare a Codului educaţiei, care stabileşte că educaţia este o prioritate naţională.
În Republica Moldova, învăţământul este unul predominant public, iar alocaţiile bugetare sunt destul de mari. Pe parcursul anilor 2006-2011, cheltuielile au
crescut de la 3 605,8 mil. lei la 6 929,9 mil. lei (1,9 ori), constituind 21,3% din
total cheltuieli publice ale bugetului public naţional. Majorarea respectivă a fost
determinată, în mare parte, de majorările salariale ale angajaţilor instituţiilor
de învăţământ (preponderent ale cadrelor didactice). În acelaşi timp, ponderea
cheltuielilor aprobate pentru educaţie pe anul 2011 în produsul intern public este
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Figura 6. Cheltuieli pentru învăţământ din bugetul public naţional

Surse: Biroul Naţional de Statistică (2012) şi Ministerul Finanţelor (2013, aprobat).

de 8,4%, sau cu 0,3 p.p. mai mult faţă de anul 2006. Cheltuielile pentru învăţământ sunt asigurate din bugetul de stat şi din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. Bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale le revin 70% din totalul de
cheltuieli. Ponderea considerabilă a alocaţiilor din învăţământ este direcţionată
pentru acoperirea cheltuielilor curente, dintre care cheltuielile salariale deţin cea
mai mare parte – circa 70%. În anul 2010, numărul de unităţi de personal în
instituţiile din sector constituia 137 799 de unităţi, dintre care 62 417 unităţi de
cadre didactice.

Cercetări sociologice calitative şi cantitative
în domeniul politicilor educaţionale
În cadrul cercetărilor sociologice în domeniul politicilor educaţionale vom
prezenta unele date ale studiului calitativ „Consolidarea politicilor educaţionale şi creşterea nivelului de susţinere a acestora de către beneficiarii direcţi şi
indirecţi ai sistemului educaţional” (realizat de IPP), care a avut ca scop studierea gradului de cunoaştere şi de susţinere a reformelor în educaţie, precum şi
a aşteptărilor privind implementarea acestora din partea beneficiarilor direcţi şi
indirecţi.
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Aprecierea reformelor din domeniul educaţiei, în opinia cadrelor didactice,
ţine de optimizarea instituţiilor de învăţământ, de schimbările aduse examenelor
de bacalaureat, Codul educaţiei, de schimbările curriculare cu accent pe competenţe, de implementarea educaţiei incluzive. Directorii de licee la această listă
mai adaugă necesitatea sporirii autogestiunii financiare.
Unul dintre cele mai importante şi sensibile subiecte ţine de noile reguli de
susţinere a examenelor de bacalaureat. Cadrele didactice s-au divizat în două
tabere adverse privind introducerea camerelor de supraveghere la examenele de
bacalaureat. Cei care se pronunţă contra argumentează că accentul trebuia pus
pe ridicarea calităţii şi pe descongestionarea conţinuturilor şcolare.
Important de menţionat că directorii de licee susţin schimbările privind modalitatea de susţinere a examenelor, având cunoştinţă de practicile din ţările Uniunii Europene. În opinia respondenţilor, noile reguli de susţinere a examenelor
de bacalaureat au avut un efect negativ/pozitiv asupra liceelor din mediul rural.
Absolvenţii gimnaziilor au plecat la şcoli profesionale sau la colegii, unde, la
dorinţă, susţin bacalaureatul. O presupunere a fost că cei care nu vor reuşi la
colegii, pentru că concursul este mare, se vor întoarce în liceu. Cadrele didactice
din şcolile profesionale şi directorii acestor instituţii apreciază pozitiv dar şi negativ susţinerea examenelor de bacalaureat. Pozitiv este considerat faptul că se
creează condiţii corecte de înmatriculare a elevilor la universităţi, dar şi condiţii
de evaluare corectă a nivelului de pregătire al acestora. Nu se mai mizează pe
copiat. Acum, elevii au o atitudine mai serioasă faţă de examene. Nu este obligatoriu ca toţi să susţină bacul (dacă nu merită sau nu vor). Cel care are cunoştinţe
merge cu încredere şi susţine examenele. Negativ este faptul că elevii ar putea fi
stresaţi de prezenţa camerelor de supraveghere, căci nu sunt pregătiţi psihologic.
În opinia directorilor de licee, trecerea trebuia să fie făcută mai lent, de început
cu clasele gimnaziale şi cu accentul pe calitatea predării. Totodată, se consideră
că există un procent mic de elevi care sunt sensibili şi nu se pot concentra asupra
realizării sarcinilor.
Cadrele didactice consideră că avantajele constau în crearea unor condiţii
mai corecte de înmatriculare a elevilor la universităţi: dacă mai înainte erau examene de admitere, acum procedura de înmatriculare pe bază de concurs este mai
obiectivă. Totodată, trebuia de început din clasele gimnaziale educaţia elevilor
să nu copieze şi să conştientizeze importanţa cunoştinţelor pentru viaţă.
Matematica este disciplina la care mulţi elevi nu au reuşit. Problema constă
în itemii la care a fost complicat de răspuns, necesară fiind consultarea unor
specialişti. Problemele care pot apărea la examenul de bac trebuie identificate la
etapa de simulare a examenelor de bac şi să oferite soluţii. Notele mici la exa-

menele de bacalaureat ar putea fi din cauza programei de studii foarte încărcate;
la fel, nu la toate disciplinele profesorii sunt asiguraţi cu material didactic, la
chimie, de exemplu, nu sunt reactive pentru lecţiile de laborator.
În opinia directorilor de şcoli, reforma privind organizarea examenelor de
bacalaureat trebuia începută mai devreme, pentru că ceea ce se făcea anterior la
BAC era un dezastru, elevii contau pe copiat şi se ducea toată dorinţa lor de carte. Schimbările sunt drastice, dar necesare. Corectitudinea şi stricteţea au efect
pozitiv asupra calităţii studiilor.
Modificările operate în metodologia susţinerii examenelor de bacalaureat –
instalarea camerelor de supraveghere şi evaluarea în centre de examinare deschise în alte spaţii decât liceele unde au studiat elevii – au condus la:
• schimbarea atitudinii societăţii faţă de susţinerea bacalaureatului;
• o rată de admitere foarte slabă în licee;
• admiterea faptului că studiile superioare trebuie să fie pentru acei care
au capacităţi de a face studii în continuare;
• un impact pozitiv asupra învăţământului profesional şi mediu de specialitate.
Modificările operate la susţinerea examenului de bacalaureat, pentru prima
dată, au condus la o schimbare naturală a situaţiei din învăţământ. E una să
închizi o şcoală pentru că nu are numărul de elevi necesar şi ei merg la o altă
şcoală, şi e altceva când elevii nu vin în clasa a 10-a şi nu se formează clasa de
liceu. Aceasta este o procedură naturală a optimizării cheltuielilor în învăţământ,
e un lucru pozitiv, nu poţi menţine cu forţa ceea ce nu există. Nu poţi ţine o clasă
liceală cu 15-20 de elevi, oricât ai vrea să păstrezi contingentul, numărul de ore,
salariul profesorilor, şi ca urmare lucrurile se aranjează de la sine.
Dacă ne referim la testele de evaluare – este încă mult spaţiu de progresat.
Elevii sunt în drept să exerseze, sunt cărţi de mii de pagini cu rezolvări, dacă
elevul exersează – la examen nu va avea dificultăţi. Într-un sistem bine pus la
punct de evaluare, există o bază de date a autorilor de itemi, iar itemii sunt testaţi pe parcursul anului. Noi cheltuim bani mulţi pentru procedura de pretestare, care este doar o simulare regizată a examenului şi nicidecum nu acoperă
toate funcţiile pretestării. Ar fi trebuit de testat şi de selectat itemii. Calitatea
elaborării testelor, ancorarea în cadrul curricular sunt probleme ce necesită a
fi îmbunătăţite. Mai este o problemă – calitatea evaluatorilor – este dificil de
recrutat evaluatori, s-au atestat erori în procesul de evaluare. În Codul educaţiei se prevede acordarea unui statut special cadrelor didactice care vor trece
testul de evaluator. Trebuie de pregătit cadrele didactice pentru evaluare, şi
asta este o problemă.
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Optimizarea instituţiilor a fost indicată de către cadrele didactice din licee şi
şcoli profesionale ca un proces care îi afectează, dar totodată trebuie susţinut pentru a nu risipi resursele financiare. Există şi opinii negative – profesorii rămân fără
loc de muncă, suferă copiii din familii social vulnerabile care nu pot merge la şcoli
în alte localităţi, fiindcă pentru ei este costisitor. Soluţiile propuse se referă la lărgirea pregătirii în cadrul şcolilor profesionale la specialităţile cerute pe piaţa muncii.
În cazul unui număr mic de elevi în şcoli/clase, calitatea studiilor este redusă, nu
sunt suficiente cadre didactice, de aceea mai bine să nu se facă cheltuieli pentru
întreţinerea clădirilor, ci să se investească în procurarea unui autobuz şcolar.
Codul educaţiei propune o nouă abordare a educaţiei şi vine să modernizeze
sistemul de învăţământ în contextul integrării europene şi al Procesului de la Bologna. Cadrele didactice şi directorii instituţiilor de învăţământ (licee, colegii,
şcoli profesionale) din mediul urban şi rural şi-au expus părerile despre prevederile noului Cod al Educaţiei: discipline de bază/discipline opţionale; învăţământ
obligatoriu până la 18 ani; evaluarea cadrelor didactice; educaţia incluzivă; optimizarea instituţiilor de învăţământ; susţinerea examenelor de bacalaureat; organele de conducere a instituţiei; evaluarea cadrelor de conducere etc.
În opinia directorilor de licee, Codul educaţiei are o serie de puncte forte:
• educaţia a devenit o prioritate naţională, cel puţin declarativ;
• este un cod dinamic, adaptat la cerinţele contemporane, chiar dacă poate
nu convine că managementul instituţiei de învăţământ poate fi asigurat
de o persoană care nu este obligatoriu pedagog;
• în liceu nu va avea dreptul să ţină lecţii un profesor fără masterat şi grad
didactic;
• opţiunea Ministerului Educaţiei pentru liceul clasic;
• se insistă pe calitate, pe cunoaşterea limbilor străine, pe colaborarea cu
părinţii;
• alegerea directorului în funcţie pe un termen (dar mai mare de 4 ani).
Punctele slabe evidenţiate de directorii de licee:
• procedura de angajare a directorilor de şcoli, evaluarea directorului ca
manager de către Inspectoratul Naţional Şcolar;
• mandatul de 4 ani pentru director este prea scurt, un director în 4 ani nu
s-ar putea realiza.
• să fie numit director o persoană care poate să nu fie cadru didactic;
• decizia de selectare a orelor opţionale nu poate fi luată de APL, deoarece
nu dispune de informaţia ce cadre didactice sunt în liceu;
• nu sunt încă elaborate regulamentele ce trebuie să însoţească implementarea Codului educaţiei;

• se pune la îndoială posibilitatea realizării prevederii privind învăţământul obligatoriu până la 18 ani, dat fiind că unii elevi din şcoala profesională vor absolvi la 17 ani: atunci unde ar trebui să mai înveţe un an?
• aspectul financiar: sunt încurajaţi doar profesorii din mediul rural. Un
profesor din mediul urban cheltuieşte mai mult decât unul din mediul
rural; încurajarea pe dimensiunea de extremă, în anumite scopuri, nu va
avea rezultate;
• un număr prea mare de elevi în clasă;
• să se acorde profesorului mai multă încredere, fără să fie tratat ca un
angajat care trebuie evaluat şi monitorizat în permanenţă. Să i se acorde
încredere şi să fie remunerat după merit.
Din punctul de vedere al directorilor de şcoli profesionale şi colegii, Codul
educaţiei are câteva puncte slabe. Acesta dezavantajează şcoala profesională,
deoarece nu sunt prevăzute programe care să permită continuarea studiilor şi la
disciplinele generale. Trebuie de promovat experienţa acumulată în realizarea
programei învăţământului general pentru clasele 11-12 în şcolile profesionale, cu
posibilitatea prelungirii studiilor pentru completarea învăţământului liceal. Aprobarea Codului educaţiei şi pilotarea strategiei de dezvoltare a învăţământului vocaţional-tehnic, includerea colegiilor pedagogice în această structură sunt lucruri
noi. Dezavantajul constă în faptul că profilul pedagogic nu se regăseşte la acest
nivel, el este numai în instituţiile superioare. Se optează să fie introdus şi în colegiile pedagogice, cu stipularea ca studentul să-şi continue studiile în domeniu şi
numai atunci el poate să meargă fără probleme să lucreze la grădiniţă în calitate
de educator şi să continue studii la universitate, la distanţă sau la frecvenţă redusă.
Directorii de licee susţin autogestiunea, deoarece banii fiind acordaţi direct
instituţiei de învăţământ, aceasta le-a permis să ajungă la nişte performanţe privind baza materială a instituţiei.
În acelaşi timp, au fost identificate şi o serie de dezavantaje ale autogestiunii:
• autogestiunea nu este gândită până la capăt. Dacă ar porni toţi de la
acelaşi nivel – toţi au şcoli noi, toţi au bănci, calculatoare, sisteme de încălzire etc. –, atunci directorii sunt de acord ca toţi să primească aceeaşi
sumă de bani, ca să fie o egalitate;
• este nevoie ca directorul să cunoască şi gestiunea materialelor, şi contabilitate, şi gestiunea alimentaţiei, şi salarizarea, dar e dificil să fii foarte
bun în toate domeniile. Acolo unde sunt finanţe, nu trebuie să fie nicio
greşeală de niciun bănuţ;
• în formulă nu se prevede cazul când sunt 2 cazangerii pentru 2 blocuri
diferite: 1. pentru clasele primare; 2. liceu şi gimnaziu – să se prevadă

16

17

un coeficient mai mare de finanţare. Dezavantajul constă în faptul că
pentru clasele primare formula prevede 0,75, pentru liceu 1,25, pentru
gimnaziu 1, dar la clasele primare sunt mai multe cheltuieli;
• când numărul copiilor e mic în liceu, banii per elev nu sunt de ajuns.
Este importantă şi opinia părinţilor, cel mai important partener al şcolii, despre problemele învăţământului. Părinţii consideră că una dintre problemele majore ale liceelor din mediul rural este insuficienţa de cadre didactice, inclusiv
de specialişti tineri. O altă problemă este nivelul de pregătire şi de implicare în
procesul didactic al unor profesori. În cazul liceelor din mediul urban, părinţii
sunt preocupaţi de numărul mare de elevi în clasă, dar şi de ponderea mare de
profesori în vârstă. În opinia părinţilor, foarte mult depinde de profesor: este el
cointeresat să lucreze cu toţi cei 30 de copii? – aceasta este cea mai mare problemă: numărul mare de elevi în clasă. O altă problemă comună enunţată de părinţi
este necesitatea de a lua ore particulare la diferite discipline, pentru că nu este
bună calitatea predării la clasă.
Dacă ne referim la criteriile de apreciere a calităţii educaţiei, sistemul produce o calitate eterogenă, astăzi avem copii foarte buni, decalajul dintre cei foarte
slabi şi cei foarte buni este mare. Noile generaţii foarte greu se concentrează,
nu pot să menţină atenţia pe parcursul lecţiei, foarte puţini citesc, iar vina e
într-o anumită măsură şi a profesorilor. Trebuie să conştientizăm că trăim într-o
societate cu mai mult acces la informaţie, lecţiile trebuie să fie organizate pe un
alt principiu, nu de reproducere şi evaluare exclusiv pe baza memorării. Părinţii
plecaţi peste hotare încearcă să motiveze copiii şi să completeze golul provocat
de lipsa lor cu ajutorul banilor, dar fără a-i orienta părinteşte, fără a-i responsabiliza. Şcolile duc o lipsă acută de cadre didactice, mai ales şcolile rurale, această
problemă este mai puţin simţită în oraş. Infrastructura instituţiilor de învăţământ
este învechită. Nu putem să cultivăm patriotismul copiilor în situaţia în care ei
văd o altă situaţie la oraş, urmăresc presa şi înţeleg în ce condiţii se educă semenii lor în alte ţări. Totul porneşte de la grădiniţă şi şcoală şi atunci când copilul
simte interesul statului, el capătă o afecţiune şi o responsabilitate pentru ceea ce
i s-a oferit.
În opinia părinţilor, calitatea studiilor depinde de următoarele componente:
• un număr adecvat de elevi în clasă: numărul mare de 30-35 de elevi face
să scadă calitatea educaţiei,
• profesionalismul cadrelor didactice, corectitudinea cadrului didactic (a
da lecţii particulare propriilor elevi şi neglijarea obligaţiilor de serviciu,
când profesorii vin la lucru doar ca să le treacă ziua, scade calitatea),
• lipsa de cadre didactice la unele discipline şcolare,

• un manager competent al instituţiei de învăţământ,
• o relaţie profesor-elev armonioasă,
• dotarea tehnico-materială.
Cadrele didactice din licee percep calitatea studiilor ca fiind dependentă, în
afară de cele menţionate mai sus, şi de următorii factori: învăţarea centrată pe
elev, volum de lucru enorm, dar remunerare mică, calitatea manualelor, materiale didactice insuficiente, lipsa părinţilor, plecaţi peste hotare în căutarea unui
loc de muncă.
Directorii de licee apreciază calitatea studiilor în funcţie de criteriul urban/
rural. Dacă elevul de la ţară spune că profesorul de educaţie muzicală i-a predat
limba franceză şi matematica etc., evident că el este dezavantajat faţă de elevul
de la oraş. Directorii de licee din mediul urban apreciază calitatea studiilor din
instituţiile lor cu note de 9 şi 8, cei din mediul rural apreciază calitatea studiilor
din instituţiile pe care le conduc cu note de 7 şi 8.
Se menţionează că sporirea calităţii studiilor în instituţiile de învăţământ
poate fi realizată prin crearea unui mediu competitiv pentru elevi, calificarea
cadrelor prin formare continuă, baza tehnico-materială înnoită permanent, management eficient, descongestionarea curriculei, motivarea cadrelor didactice,
motivarea elevilor, educaţie centrată pe copil, parteneriat între şcoală şi familie,
ore opţionale atractive.
Calitatea studiilor lasă de dorit, şi se afirmă că responsabilitatea pentru calitatea studiilor în liceu aparţine în primul rând părinţilor, elevilor şi cadrelor
care lucrează în liceele teoretice. Trebuie să fie pus accentul pe pregătirea şi
motivarea cadrului didactic. Eşecul care este astăzi în învăţământ aparţine nu
numai copiilor şi părinţilor, ci întregii societăţi. Calitatea studiilor în oraşe este
mai înaltă decât în localităţile rurale, deoarece în localităţile rurale nu este o
competiţie sănătoasă între profesori (este un singur profesor de matematică, un
singur profesor de fizică etc.), profesorii nu-şi pot permite stagii de formare, nu
sunt evaluaţi, nu există criterii clar stabilite pentru a evalua cadrele didactice.
Referitor la opinia că în şcolile de cultură generală numărul de copii în clase
trebuie să fie redus: ceea ce a făcut Ministerul Educaţiei în ultimul an – a mărit
numărul de copii în clasă. Este imposibil ca un pedagog să acorde, în 45 de minute, atenţie tuturor copiilor din clasă.
Admiterea în licee trebuie să fie mai strictă şi obiectivă. Ar trebui de pus mai
mult accentul pe orientarea şcolară şi profesională.
Cadrele didactice susţin că curriculumul la matematică este prea încărcat,
chiar dacă s-au făcut descongestionări, iar curriculumul la biologie şi la geografie este apreciat ca bine structurat. Manualul şcolar este un instrument de lu-
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cru al elevului, elaborat în conformitate cu programa şcolară. Cadrele didactice
apreciază calitatea manualelor aproximativ în acelaşi mod. Editarea de manuale
şcolare, de exemplu la matematică, este monopolizată, deja de vreo 20 de ani
sunt aceleaşi manuale şi se spune că o dată la 5 ani se schimbă, dar se schimbă
doar coperta. „Cât priveşte informatica, calculatorul se schimbă, dar manualul
de clasa a 7-a la temele privind sistemele de operare e foarte dificil. În fiecare
an trebuie de schimbat manualele”. „Manualele sunt destul de complicate, s-au
reeditat cu aceleaşi greşeli de conţinut şi ştiinţifice”. În calitate de sugestii, cadrele didactice consideră că este necesară reevaluarea manualelor şcolare de
către Ministerul Educaţiei.
În vederea sporirii calităţii studiilor, un rol important au cadrele didactice.
Sunt necesare nişte sisteme mult mai eficiente de recrutare, pentru că în ultimii
15 ani, la facultăţile cu profil pedagogic au mers cei mai slabi după nivelul de
pregătire. Cei care nu reuşeau la facultăţile de drept, economie, limbi străine,
profiluri tehnice, din disperare, aplicau la instituţiile pedagogice. În ultimii ani
doar universităţile pedagogice anunţau turul doi. În epoca globalizării este căutată interdisciplinaritatea, şi nu omogenitatea pregătirii, iar la noi din inerţie se
optează pe evaluări înguste în domeniul ştiinţelor clasice, care astăzi nu se mai
găsesc în forma pură. E nevoie de tot mai multă interdisciplinaritate, iar cadrul
nostru legislativ este deocamdată rigid şi nu ia în considerare necesitatea acestor
noi schimbări. Pentru sporirea calităţii, în frunte ar trebui să fie cadrul didactic.
S-a demonstrat că ţările care sunt în topul sistemelor performante educaţionale
au realizat politici eficiente anume în domeniul recrutării şi motivării cadrelor
didactice. Cadrul didactic este cel care asigură un învăţământ centrat pe elev şi
pe competenţe, relevanţa educaţiei etc. Noi avem un exod de cadre didactice,
inputurile sunt foarte slabe, sunt nemotivate. Copiii, chiar şi cei din rural, sunt
mai dinamici, mai colerici, au o gândire mai independentă şi ştiinţa noastră pedagogică rămâne în urmă de copilul secolului XXI. Suporturile didactice trebuie
să fie mai interactive, manualul sec. XXI trebuie să fie diferit de manualul sec.
XX, inclusiv cu posibilitatea utilizării tehnologiilor informaţionale – în societatea informaţională informaţia se reproduce în progresie geometrică. Trebuie să
îi învăţăm a învăţa, ceea ce necesită alte metode de predare şi deseori cadrele
didactice rămân în urmă, copiii se plictisesc la ore, nu văd o autoritate în persoana pedagogului.
Pe de o parte, provocările societăţii solicită un bagaj enorm de cunoştinţe ca
să supravieţuieşti, pe de altă parte, sistemul educaţional tradiţional, foarte standardizat, nu vede personalitatea copilului şi nu consideră posibilitatea educării
pe diverse trasee.

Este necesar ca materia să fie dozată corect pe niveluri. Copilul, până la o
anumită etapă, reproduce inconştient, până ajunge să urască tot ceea ce i se impune. Dacă comparăm copiii noştri din rural şi pe cei din Occident, ultimii sunt
liberi în expunere, iar la noi trebuie să reproduci exact (atât!), cu viteză. Grupa
pregătitoare la grădiniţă dă practic 80% din materialul clasei I, copilul merge în
clasa I şi se plictiseşte, apoi e foarte greu să-l reporneşti pentru parcursul lui în
continuare. La noi învăţământul primar este unul bun, unde se face carte, unde e
puţină mită. Deteriorarea sistemului începe în etapa gimnazială. În etapa gimnazială programa este încărcată, fără să se asigure o creştere treptată şi fără să fie
ajutat copilul să-şi aleagă traseul şi să-şi cunoască vocaţia.
În Republica Moldova, profilurile încep la nivel de liceu, opţiunile la etapa
gimnazială sunt foarte puţine şi profilurile la nivel de liceu continuă să fie foarte
apropiate între ele. Standardele comune pentru toţi, spre regret, domină.
În general, părinţii consideră calitatea predării ca fiind una scăzută. Părinţii
din mediul rural sunt nemulţumiţi de cadrele didactice care au o pregătire joasă
sau sunt greu de găsit, în special la matematică, dar şi la fizică, istorie, limba
română. Cadrele didactice sunt apreciate ca: neinteresate ca copilul să cunoască,
insuficient pregătite pentru activitatea didactică, având o atitudine inegală faţă
de toţi copiii.
În opinia cadrelor didactice, sunt mulţi profesori buni, dar sunt şi profesori
care nu fac faţă cerinţelor, aceştia din urmă trebuie să fie înlocuiţi, să vină cel care
poate şi doreşte a fi un bun pedagog. Un cadru didactic trebuie să participe la mai
multe conferinţe, seminare, dacă ar avea mai puţine ore de predat, atunci ar lucra
la perfecţionarea sa mai mult – este una dintre sugestiile cadrelor didactice.
Una din problemele identificate este asigurarea cu cadre didactice competente a şcolilor la toate disciplinele predate. Părinţii din mediul urban nu au notat
predarea disciplinelor de către profesori care nu au studii în domeniul dat, în
timp ce părinţii din mediul rural au indicat problema asigurării cu cadre didactice la anumite discipline ca fiind una foarte serioasă.
Opiniile şi percepţiile majorităţii părinţilor privind implementarea educaţiei
incluzive sunt pozitive, chiar dacă ar putea apărea careva dezavantaje, identificate de ei: acordarea unei atenţii mai sporite copiilor cu CES şi mai puţine
copiilor tipici; profesorii nu sunt destul de bine pregătiţi pentru a lucra cu copiii
cu CES; profesorii să fie instruiţi privind metodica educaţiei incluzive.
Directorii de licee apreciază gradul de pregătire al instituţiilor pentru educaţia incluzivă în funcţie de existenţa unui centru de resurse, a unui cadru de sprijin ş.a. Faptul că instituţia are o rampă la intrare nu înseamnă că este pregătită
pentru incluziune. Temerile directorilor sunt legate:
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•
•
•
•
•

de starea psihoemoţională a copiilor cu CES,
de pregătirea elevilor de a accepta copiii cu CES,
de mentalitatea părinţilor (prejudecăţi),
de pregătirea cadrelor didactice,
de eficienţa procesului instructiv-educativ pentru ambele categorii de
copii (cu CES şi tipici).
Anterior, în licee au învăţat elevi cu CES, menţionează directorii de licee.
Chiar dacă nu se numea educaţie incluzivă şi nu era cadrul legal de azi, se lucra
cu aceşti elevi, oricum era învăţământ diferenţiat, oricum erau nişte abordări
umaniste. Totuşi, sunt copii care au nevoie de şcoli speciale. În liceele în care
este un centru de resurse şi cadrul de sprijin, directorii afirmă că mai este nevoie
de literatură metodică, programe, ghiduri, materiale didactice, dar şi finanţare
pentru a îmbunătăţi tot ce ţine de susţinerea copiilor cu CES. Un director de liceu spune că profesorii au făcut seminare care au abordat problematica instruirii
şi educării elevilor cu deficienţe de auz şi urmează să mai facă şi instruiri privind
copiii cu deficienţe de văz. Este necesar să fie create oportunităţi ca profesorul
să se specializeze. Dacă într-o clasă este un copil cu deficienţe de auz şi unul
cu deficienţe de văz, pentru fiecare se aplică o metodă aparte şi mai sunt ceilalţi
copii. Directorii îşi doresc ca copilul cu CES să progreseze, dar în acelaşi timp
să nu fie dezavantajaţi ceilalţi copii: „Dacă noi îi dăm profesorului un copil cu
CES, el o să poată lucra, dar îi dăm 7 şi un cadru de sprijin la toţi acei 7, când
peste hotare se dă un cadru de sprijin la unul sau la doi copii cu CES”.
Toţi directorii intervievaţi au urmat instruiri şi seminare în domeniul incluziunii copiilor cu CES, unde au aflat multe şi din experienţa altora. Dar a fost
exprimată şi opinia că instruirile nu au oferit multe informaţii.
Cadrele didactice din licee, atât din mediul rural, cât şi din cel urban, ca şi
directorii de licee, consideră că instituţiile de învăţământ din Republica Moldova nu sunt pregătite să integreze copiii cu CES. Un cadru didactic a afirmat că,
deşi la clasă, se ocupă special cu aceşti copii, nu se văd progrese, dar apreciază
incluziunea copiilor şi afirmă că este necesar mai mult sprijin din partea statului.
Unele cadre didactice au fost instruite în domeniul educaţiei incluzive, şi anume
cei care au în clasă copii cu CES.
Principalele necesităţi pentru includerea copiilor cu CES, în viziunea directorilor de licee, pot fi cele care ţin de dotarea tehnico-materială şi cele care ţin de
aspectul didactico-metodologic, dar şi de mentalitatea societăţii: acces la sălile
de clasă (rampă, ascensor); adaptarea spaţiului din clasă, adaptarea locului de
studii – banca, masă la cantină, WC (pentru copilul în scaun cu rotile); specialişti pregătiţi în domeniu (cadru didactic, asistent social, asistent pedagogic, ca-

dru de sprijin); materiale didactice; modificări în curriculum; asistent medical în
instituţie; crearea fondurilor de susţinere a acestor copii; activităţi de schimbare
a mentalităţii. În opinia directorilor de licee, integrarea copiilor cu CES depinde
de părinţii acestora, de comunitate, colectivul profesoral, managerii instituţiei,
instituţiile statului.
Cadrele didactice din mediul rural apreciază pozitiv incluziunea copiilor cu
CES, socializarea lor însă poate fi însoţită şi de anumite probleme:
• un cadru de sprijin pentru opt copii – ca urmare, acesta nu reuşeşte să
lucreze cu fiecare îndeajuns;
• prejudecăţi sociale;
• absenţa unei comisii care ar decide dacă poate fi integrat copilul în instituţie, câte ore şi ce ore să frecventeze la şcoală şi câte/ce ore la domiciliu;
• integrarea treptată a acestui copil în şcoală.
Integrarea copiilor cu CES este o provocare ce poate fi realizată cu succes,
ţinând cont de nevoile fiecărui copil. Este importantă relaţia părinte–pedagog–
elev. Recomandările din partea directorilor de licee pentru a realiza incluziunea
cu succes sunt:
• integrarea să se realizeze treptat, mediul informal este foarte important;
• părintele să studieze diferite materiale cu privire la cerinţele speciale ale
copilului său;
• importanţa comunicării dintre părinţii de copii cu CES şi copiii cu CES
şi ceilalţi părinţi şi copii;
• mediu prielnic de dezvoltare a copilului în instituţie.
În contextul creării unui model de şcoală modernă, părinţii din mediul rural
propun: de introdus uniforma şcolară, simplificarea programei la matematică,
biologie, chimie, să fie mai multe lecţii de laborator, materiale didactice ilustrative la aceste discipline, de remunerat profesorii în funcţie de performanţă. „Este
necesar de schimbat mentalitatea pedagogilor, a comunităţii, a elevilor prin ridicarea prestigiului şcolii, pentru că şcoala educă valorile. Mercantilismul a adus
crize, a adus războaie, iar valorile sunt eterne şi eu pledez pentru valori. Trebuie
de creat din şcoli adevărate insule de revelaţie spirituală. Dacă ar fi în puterea
mea, aş construi nişte şcoli în care copilul să stea de la ora 8.00 la ora 20.00,
unde să aibă un bazin de înot, să aibă un cerc de dans, să aibă o zonă de relaxare,
o sală de lectură, aşa încât el să se simtă bine. Pentru că părinţii nu sunt acasă, iar
la şcoală un pedagog bun o să-i zâmbească, o să comunice cu el, o să-l îndrume”.
Directorii de licee consideră că trebuie acordată o mare atenţie persoanelor
antrenate în sistemul educaţional incluziv, persoanelor care vor face evaluarea.
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Agenţia de Asigurare a Calităţii trebuie să organizeze traininguri pentru profesori, să fie un suport pentru resursele umane – un suport solid, ca lucrurile să
meargă bine. Este necesară o motivaţie adecvată a profesorilor. Este necesară o
descentralizare în activitatea instituţiilor de învăţământ, începând cu deciziile şi
terminând cu alegerea directorului. Pentru a avea o societate sănătoasă, inteligentă şi pregătită pentru viitor, sunt necesare mai multe investiţii în învăţământ.
Şcoala trebuie să aibă şi drept de decizie privind curricula; fiecare instituţie, în
funcţie de diferite momente, de condiţiile geografice sau etnice, poate să-şi diversifice activitatea. Grila de salarizare a profesorilor trebuie să aibă un spectru
mai larg, să poată fi gestionată de administraţia instituţiei. Motivarea tinerilor
de a opta pentru cariera didactică (cadre tinere, dar mai pregătite) va duce la
sporirea calităţii cadrelor didactice. Se impune înnoirea infrastructurii şi a bazei
tehnico-materiale.
Concluzii. De continuat reformele pas cu pas. Nu se doreşte ca reforma să
fie influenţată de politica din ţară: reformele trebuie continuate. Blocarea reformelor sau schimbarea cursului acestora ar duce la eşec. Este necesar de revizuit
normativele privind numărul maxim de elevi în clasă, care în prezent este prea
mare. Este foarte importantă ghidarea în carieră începând cu clasele gimnaziale.
Munca psihologului şcolar este importantă în acest sens, în colaborare cu părinţii şi copiii (de explicat părintelui ce ar putea face copilul lui pe viitor, ca să
devină un bun specialist).
Sunt necesare investiţii în învăţământ, în personal. Atunci când salariul este
mic, profesorul se străduie să ia mai multe ore. De ce să nu fie acea normă didactică de 18 ore?! În acest caz, profesorul nu se surmenează şi face faţă obligaţiilor
sale de serviciu.

(în ultimul deceniu, a scăzut cu circa 60 de mii de persoane), concomitent cu un
trend negativ constant al sporului natural. Acest declin demografic se datorează
micşorării natalităţii, unui nivel ridicat al mortalităţii, emigrării masive a populaţiei tinere. Mai mult de atât, prognozele demografice, realizate în baza diferitor scenarii, confirmă perpetuarea până în anul 2050 a declinului demografic
(figura 7). Astfel, dacă natalitatea şi mortalitatea vor avea, până în 2050, valori
constante, egale cu valorile înregistrate în anul 2010 (natalitatea – 11,4 născuţi
vii la 1000 de locuitori şi mortalitatea – 12,3 decedaţi la 1000 de locuitori), populaţia ţării poate să se micşoreze cu circa 900 de mii de locuitori, constituind
la sfârşitul perioadei de proiecţie 2644,6 mii de locuitori. În condiţiile în care se
atestă diminuarea generaţiilor tinere şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice,
procesul de reducere a populaţiei şcolare devine tot mai accentuat.
Figura 7. Dinamica populaţiei până în anul 2050

Sursa: Academia de Ştiinţe a Moldovei, în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.

Sistemul educaţional este influenţat de un spectru foarte larg de factori, de
multe ori determinanţi. Dintre aceştia fac parte relaţiile cu mediul economic
(dacă acesta este în recesiune, stagnare sau dezvoltare), tendinţele demografice.
Declinul demografic duce la scăderea continuă a populaţiei cuprinse în procesul
educaţional. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, tendinţele demografice denotă o reducere a populaţiei ţării, semnalată de la începutul anilor ’90

O analiză a populaţiei cu vârsta de 0-16 ani, la situaţia anului 2014, denotă
faptul că în următorii ani nu avem aşteptări de majorare a populaţiei de vârstă
şcolară. În următorii 5 ani vom avea o reducere cu circa 15%, care se va menţine în următorii 10 ani. Acest fenomen are un impact major asupra sistemului
educaţional din punct de vedere al necesităţii de revizuire a reţelei instituţiilor
cu toată infrastructura sistemului de transport şcolar, a sistemului de formare
iniţială şi continuă, menţinere şi promovare profesională a cadrelor didactice, a
asigurării cu manuale şcolare şi materiale didactice.
Tendinţele demografice negative generează probleme de supradimensionare
a reţelei instituţiilor de învăţământ, în special în învăţământul general, ceea ce
conduce la utilizarea ineficientă a resurselor şi nu permite investiţii în modernizarea şcolilor. Acestea sunt legate de costuri exagerate de instruire per elev
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Caracteristici şi tendinţe de evoluţie
ale învăţământului general

Figura 8. Populaţia stabilă la începutul anului 2014, pe vârste

ţeaua de şcoli este supradimensionată şi învechită, fapt ce conduce la utilizarea
ineficientă a resurselor. Noua formulă de finanţare per elev avantajează şcolile
mai mari şi permite disponibilizarea de resurse pentru investiţii pe termen lung.
Totuşi, pentru a asigura utilizarea eficientă a bugetului şcolii, este nevoie de
consolidarea capacităţilor manageriale şi de crearea unui sistem funcţional de
responsabilizare a managerilor şcolari.
Figura 10. Rata brută de înscriere în învăţământul gimnazial

Sursa: Biroul Naţional de Statistică.

în instituţiile cu un numar mic de elevi, de imposibilitatea asigurării cadrelor
didactice cu o norma întreagă la disciplina şcolară predată, de utilizarea neeficientă a spaţiilor şcolare (care solicită costuri înalte), de insuficienţa de resurse
financiare pentru asigurarea bazei tehnico-materiale necesare şi a modernizării
infrastructurii. În timp ce populaţia şcolară s-a înjumătăţit în raport cu 1990 şi
numărul şcolilor a scăzut cu doar cu 14,6%, mai persistă problema accesului la
studii, determinată de diverşi factori la diferite niveluri de învăţământ.

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Rata de înscriere în învăţământul general obligatoriu este într-o uşoară scădere. Problemele de acces sunt cauzate de un şir de factori sociali şi instituţionali, fiind mai accentuate în cazul grupurilor dezavantajate. În acelaşi timp, re-

Scăderea ratei de înscriere a copiilor în mediul rural se datorează parţial înscrierii copiilor din localităţi rurale în instituţii din localităţi urbane. Principalele
cauze ale reducerii ratelor de înmatriculare în învăţământul primar şi în cel gimnazial sunt determinate de diferenţele de acces dintre mediul urban şi cel rural
şi în funcţie de situaţia economică a familiilor, de problemele de incluziune a
copiilor cu nevoi educaţionale speciale şi de migraţia copiilor pentru reîntregirea familiei. Lipseşte un sistem clar de evidenţă a copiilor de vârstă şcolară şi de
responsabilizare a părinţilor, cadrelor didactice, conducătorilor instituţiilor de
învăţământ şi autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la şcolarizarea
copiilor – problemă care a fost identificată într-o serie de studii imparţiale.
În prezent, învăţământul general este caracterizat de o reţea supradimensionată de şcoli, iar utilizarea ineficientă a capacităţii acestora nu permite investiţii
în modernizarea instituţiilor şi dotarea lor cu echipament adecvat. În perioada
1990-2012 numărul mediu de elevi per şcoală a scăzut de la 437 de elevi în
1990, la 267 în 2012. În 2005, Ministerul Educaţiei a iniţiat un proces de reorganizare a reţelei şcolare şi de înfiinţare a unor şcoli de circumscripţie. În perioada
2005-2013, au fost reorganizate 206 instituţii din învăţământul general. Marea
majoritate a reorganizărilor, care au avut loc cu preponderenţă în mediul rural,
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Figura 9. Rata netă de înscriere, primar, gimnazial

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

au constat, datorită tendinţelor demografice, în transformarea liceelor în gimnazii sau a gimnaziilor în şcoli primare.
În 2009, potrivit studiului internaţional PISA, cei mai mulţi elevi de 15 ani din
Europa frecventează o şcoală unde învaţă între 400 şi 1000 de elevi. Totuşi, cel
puţin jumătate dintre aceşti elevi învaţă în şcoli cu mai puţin de 650 de înscrişi.
În nouă ţări sau regiuni, frecventarea şcolilor mari este predominantă, majoritatea
elevilor mergând la şcoli care au peste media europeană de 633 de elevi pe şcoală.
Cele mai mari valori medii se înregistrează în Luxemburg (1310 elevi), Olanda
(984 elevi), România (920 elevi) şi Regatul Unit (Anglia – 1062 elevi şi Scoţia –
938 elevi). La cealaltă extremitate, în Grecia, Polonia şi Liechtenstein, majoritatea
elevilor frecventau o şcoală cu mai puţin de 200-300 de elevi.
Ca rezultat, a fost oprit fenomenul de diminuare a numărului mediu de elevi
pe instituţie de învăţământ: numărul mediu de elevi pe clasă a crescut de la 19,2
în luna mai 2012, la 20,0 în luna octombrie 2012 (pentru comparaţie, în 20022003 se înregistrau 22 de elevi pe clasă), şi numărul mediu de elevi ce revin la
un post didactic a crescut de la 10,9, în mai 2012, pînă la 11,2, în octombrie 2012
(media în ţările OECD alcătuia 14,0 în 2009)2.
Două treimi dintre ţările UE au introdus reglementări prin care stabilesc numărul
maxim (25-35) de elevi pe clasă în învăţământul primar şi învăţământul secundar. În
aproximativ jumătate dintre acestea, reglementările prevăd şi un număr minim (1012) elevi. Restul ţărilor nu au reglementări centrale cu privire la mărimea claselor.
Figura 11. Evoluţia numărului de elevi, profesori şi instituţii educaţionale

Sursa: Biroul Naţional de Statistică
2

„Indicator D2 – What is the student-teacher ratio and how big are classes”, Chapter D – The
Learning Environment and Organisation of Schools, Education at a Glance 2011: OECD
Indicators, http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/48631144.pdf.
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Din 2013, instituţiile de învăţământ primar şi secundar general au trecut la
finanţarea pe bază de cost standard per elev. Noua metodă de finanţare permite
echilibrarea cheltuielilor pentru un elev, simplificarea procesului de prognozare
a bugetului, creşterea transparenţei în finanţarea şcolilor şi extinderea autonomiei şcolare. Astfel, autonomia şcolară permite instituţiilor de învăţământ, în limitele mijloacelor aprobate, să decidă distribuirea resurselor financiare în funcţie
de necesităţile şcolii, inclusiv cheltuielile pentru investiţii.
Acest mecanism de finanţare promovează eficienţa, avantajând şcolile cu
mai mulţi elevi în comparaţie cu cele cu un număr mic şi motivând autorităţile
publice locale să reorganizeze şcolile mici şi ineficiente.

Ciclul reformelor educaţionale şi
perspectiva politicilor publice
Procesul de realizare a politicilor publice este complex şi antrenează mecanisme şi actori într-o reţea de interrelaţii. Unul dintre cele mai cunoscute mijloace de a-l face mai uşor de înţeles e acela de a împărţi procesul în mai multe
stadii sau etape şi subetape distincte. Ciclul unei politici este şirul acestor stadii
sau etape ale procesului de înfăptuire a politicii respective.
Dacă ne referim la sistemul educaţional, acesta este constituit din mai multe
cicluri şi niveluri cu implicarea diferitor mecanisme şi actori. În primul rând,
sunt determinate trei niveluri consecutive: concepte, procese şi practici. Aceste
niveluri se vor regăsi la toate etapele de analiză a politicilor educaţionale: formularea, evaluarea, adoptarea, implementarea, evaluarea impactului, ajustarea
şi, evident, un nou ciclu de politici educaţionale. La intersecţia acestor etape
sunt determinate acţiunile şi deciziile ce trebuie adoptate.
Astfel, în primul rând, la etapa de formulare, este necesară plecarea dinspre
practicile educaţionale, cu luarea în considerare a politicilor educaţionale posibile, a grupurilor de interes pentru aceste politici, a situaţiei social-economice şi,
desigur, a posibilităţilor economice şi financiare a statului. La următorul nivel,
aceste practici vor fi analizate şi dezbătute cu toţi actorii interesaţi, vor fi aplicate instrumente de cercetare, colectare şi studiere a opiniilor, precum şi judecăţi
de valoare. Toate acestea vor conduce la formularea conceptuală a politicilor
educaţionale, ce se rezumă la identificarea unui şir de opţiuni politice posibile, luând în considerare toţi parametrii sistemului educaţional şi maximum de

29

scenarii, care, ulterior, vor putea fi simulate. Este important ca decizia privind
opţiunea politică identificată ca cea mai oportună să fie sprijinită de toţi actorii,
inclusiv de factorii de decizie, cu toate argumentele de rigoare.
Figura 12. Cadrul de analiză a politicilor educaţionale

Această schemă de analiză a cadrului conceptual al politicilor este foarte
utilă pentru diferite niveluri de reforme, atât sectoriale (curriculum, formare iniţială, formare continuă a cadrelor didactice, recrutare, menţinere şi promovare
profesională a cadrelor didactice, parteneriat educaţional, mecanisme de finanţare etc.), cât şi pe niveluri de instruire (preşcolar, primar, gimnazial, liceal etc.).
Orice eroare sau neclaritate privind decizia luată la toate intersecţiile posibile
dintre etape şi niveluri va conduce, cu o mare siguranţă, la eficienţe minime,
costuri exagerate, necesitatea revenirii la poziţia anterioară sau abandonarea opţiunii – fenomene cunoscute în practica reformelor educaţionale din Republica
Moldova.

Situaţia economică a populaţiei,
accesul la educaţie şi abandonul şcolar

Următoarea etapă constă în evaluarea opţiunii politice care ar putea avea cele
mai reale şanse de implementare. În acest sens, este necesară efectuarea studiilor
de fezabilitate cu privire la finanţare, avantaje şi dezavantaje pe componentele ce ţin de organizarea învăţământului, intrările şi ieşirile, resursele necesare,
conţinuturile de instruire, evaluare şi certificare, impactul administrativ, fiscal,
social şi economic. În funcţie de rezultatele analizei, decizia poate fi adoptarea
optiunii politicii educaţionale sau respingerea acesteia, pentru a selecta o altă
opţiune politică din lista elaborată anterior.
Dacă a fost luată decizia de adoptare a deciziei, următoarea etapă constă
în implementarea acesteia. În acest caz se va efectua o evaluare a impactului
opţiunii politice la nivel de planificare şi implementare. Dacă rezultatul este nesatisfăcător, se vor face ajustări pentru ameliorarea planificării şi implementării.
În cazul când problema se rezumă la opţiunea politică, se va reveni la analiza
acesteia pe toate dimensiunile, ceea ce va conduce la un nou ciclu de politici
educaţionale pentru un sector sau altul.

Educaţia în Republica Moldova, inclusiv accesul la studii, este indisolubil legată de nivelul de trai. Din anul 1990 până în prezent cele mai afectate categorii
sociale au fost persoanele ocupate în agricultură, educaţie şi învăţământ. Criza
economică îndelungată, sărăcia, şomajul, corupţia au afectat şi mai mult calitatea educaţiei şi realizarea dreptului la educaţie. Cele mai vulnerabile familii în
Republica Moldova sunt familiile cu copii, aceste familii fiind afectate cel mai
mult de sărăcie. Ultimele date despre nivelul de sărăcie nu sunt deloc încurajatoare, situaţia continuând să se agraveze.
Conform datelor din Strategia naţională de dezvoltare, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova în luna decembrie 2007, în anul 2005, pentru
prima dată după anul 1999, a avut loc o creştere a ratei sărăciei. Această involuţie plasează riscul sărăciei absolute la nivelul înregistrat în 2003, iar al
celei extreme – peste nivelul acestui an. În anul 2005 fiecare al treilea cetăţean
al Republicii Moldova (29%) se afla în sărăcie absolută, estimată prin comparaţia cheltuielilor de consum pe adult echivalent cu pragul sărăciei absolute (353,87 MDL pe adult pe lună). Fiecare al şaselea cetăţean (16%) se afla
în sărăcie extremă, comparând cheltuielile de consum pe adult echivalent cu
pragul sărăciei bazat pe consumul alimentar (278,52 MDL pe adult pe lună).
Comparând anul 2005 cu anul 2004, se poate observa: cota persoanelor al căror consum pe adult echivalent se află mai jos atât de pragul sărăciei absolute
cât şi de pragul sărăciei relative a crescut cu aproximativ 3 puncte procentuale.
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Această creştere se datorează în mare parte evoluţiei ascendente a ratei sărăciei din mediul rural.
Dacă analizăm structura cheltuielilor totale de consum ale gospodăriilor,
putem constata că „Cheltuielile pentru învăţământ” fac parte din componenta
„Altele” şi constituie, la nivel mediu pe ţară, doar 0,9%, ceea ce este echivalent cu cheltuielile pentru agrement, care sunt mai mici decât cheltuielile pentru
băuturile alcoolice şi tutun, hoteluri şi restaurante. Aceasta este o reminiscenţă
a mentalităţii de tip sovietic, când se considera că statul trebuie să-şi asume
toată responsabilitatea pentru instruirea şi educaţia tinerei generaţii. Cheltuielile
totale de consum ale gospodăriilor pentru învăţământ sunt exagerat de mici şi
inexplicabile dacă populaţia ar înţelege locul şi rolul sistemului educaţional în
societate, precum şi pentru fiecare persoană.
Figura 13. Structura cheltuielilor totale de consum
ale gospodăriilor în trimestrul II, 2014

Tabelul 1.
Cheltuieli de consum medii lunare după destinaţie
Destinaţii
1 copil
2 copii
3 copii şi mai mulţi
Produse alimentare
41.4
42.4
50.1
Băuturi alcoolice, tutun
1.5
1.2
1.6
Îmbrăcăminte, încălţăminte
11.9
12.9
12.6
Întreţinerea locuinţei
17.1
16.3
13.9
Dotarea locuinţei
3.4
4.7
3.5
Îngrijire medicală şi sănătate
4.6
3.9
4.4
Transport
5.9
5.4
3.3
Comunicaţii
5
4.6
3.9
Agrement
1.6
1.9
1.2
Învăţământ
1.1
0.6
0.6
Hoteluri, restaurante, cafenele etc.
1.9
1.4
0.5
Diverse
4.6
4.7
4.4
Sursa: Biroul Naţional de Statistică.

Rata generală a sărăciei, arată cercetările statistice, este mai mare în zonele
rurale comparativ cu oraşele mari. În anul 2005 riscul sărăciei populaţiei din
mediul rural a fost de 6 ori mai mare decât în oraşele mari (Chişinău şi Bălţi) şi
cu 2 puncte procentuale mai mare decât în oraşele mici.
Deşi, din toate punctele de vedere ale abordărilor privind rolul educaţiei, ar trebui să crească cheltuielile pentru învăţământ în familiile cu mai mulţi copii, spre regret, lucrurile stau invers – de două ori mai puţin pentru o familie care are 2-3 copii
faţă de familia în care se educă doar unul. Probabil, familiile cu studii mai înalte, cu
un loc de muncă mai bine plătit au mai puţini copii şi se află în chintila mai bogată.

Astfel, şi accesul la educaţia de calitate în Republica Moldova, în majoritatea cazurilor, este în raport cu numărul de copii în familie. Riscul de sărăcie
corelează cu creşterea numărului membrilor gospodăriilor casnice, de la gospodăriile mai puţin numeroase la cele cu 5 şi mai mulţi membri. Ponderea persoanelor care trăiesc în familii numeroase (5 şi mai mulţi membri) în totalul
populaţiei este de aproximativ 17%, pe când ponderea acestor gospodării în
totalul gospodăriilor sărace este de 25%. Persoanele care trăiesc în gospodării
mai mici au o pondere mai mică în rândul săracilor, decât în populaţia generală. Ponderea cea mai mică o au gospodăriile formate dintr-o singură persoană
(9%), însă rata sărăciei cea mai scăzută o au gospodăriile formate din 2 persoane – 23%. Cele mai ridicate rate ale sărăciei absolute sunt înregistrate în
cazul gospodăriilor formate din 4 membri – 34%; 5 membri – 38%; 6 sau mai
mulţi membri – 57%.
Ponderea cheltuielilor pentru educaţie în totalul cheltuielilor de consum ale
populaţiei este cea mai mică dintre toate categoriile de cheltuieli, cea mai mare
pondere având-o cheltuielile pentru produsele alimentare (44,5%). Locuitorii de
la sate cheltuiesc pentru educaţie doar 1,9% din totalul cheltuielilor de consum,
pe când cei din oraşele mari – 4,4%, iar cei din oraşele mici – 3,1%.
Aceste date demonstrează o dată în plus posibilităţile limitate ale familiilor
sărace de întreţinere a copiilor în sistemul de învăţământ. Cele mai mari greutăţi
le întâmpină familiile cu mulţi copii. Multe dintre ele, pe lângă problema numă-
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică.

rului mare de copii, se confruntă şi cu lipsa unei slujbe bine plătite sau a unei
calificări corespunzătoare. O mare parte din aceste familii trăiesc sub pragul
sărăciei, în condiţii improprii dezvoltării normale a personalităţii copiilor.

Un rol primordial în repoziţionarea sistemului educaţional pe necesităţile copiilor şi ale asociaţiilor de părinţi are reforma curriculară iniţiată în Republica
Moldova la sfârşitul anilor ´90. Ca repere strategice de elaborare a curriculumului şcolar pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, au fost stabilite un şir
de priorităţi, printre care crearea unui climat de încredere în cadrul şcolii, promovarea ideilor generale din exterior, luarea în considerare a transformărilor social-economice, ecologice şi culturale, schimbările fundamentale ale valorilor şi
convingerilor societăţii pentru realizarea obiectivelor interioare. De asemenea, a
fost necesară raportarea curriculumului la tendinţele moderne şi la finalităţile de
perspectivă ale dezvoltării învăţământului în plan european şi mondial, raportarea politicii educaţionale la valorile umane naţionale şi universale, la tradiţiile
sistemului autohton de învăţământ care sunt valabile pentru reforma curriculară.
La elaborarea/perfecţionarea curriculumului şcolar au fost luate în considerare cerinţele de formare a personalităţii elevilor într-o societate democratică,
dinamică, flexibilă, varietatea, nivelul şi complexitatea intereselor personale,
sociale şi educaţionale ale elevilor, racordarea la structurile noi ale sistemului de
învăţământ, descongestionarea lor de informaţie, realizarea suficientă a coerenţei verticale şi orizontale, intra şi transdisciplinare.
Introducerea curriculumului ca document normativ şi instrument didactic de
bază a repoziţionat demersul educaţional de la comunicarea/însuşirea de valori
la formarea însuşirilor de personalitate, obiectivele curriculare fiind formulate,
în cea mai mare parte, în termeni de competenţe. Evaluarea şcolară acţionează
în domeniul finalităţilor educaţiei, dar este contribuabilă şi la formarea acestora.
Evaluarea şcolară modernă îşi refuză rolul de sperietoare, nu admite ca obiect
de evaluare decât ceea ce a fost predat şi învăţat, îl ajută pe elev să-şi descopere
potenţele de învăţare, formare şi dezvoltare, să se autoidentifice – problema cea
mai importantă pentru adolescenţii contemporani şi dintotdeauna –, prin aceste acţiuni oferindu-se ca factor definitoriu al libertăţii în educaţie. Evaluarea

trebuie să devină un instrument şi un catalizator pentru îmbunătăţirea calităţii
predării şi învăţării, un sprijin pentru cadrele didactice în planificarea şi realizarea procesului educaţional, în autoevaluarea elevului care să-i permită să-şi
planifice resursele personale pentru atingerea rezultatului scontat, un instrument
de motivare a elevilor – una dintre cele mai importante resurse care asigură
calitatea învăţării.
Democratizarea învăţământului, reconceptualizarea interacţiunii elevului cu
profesorul, reformele educaţionale, o nouă viziune asupra locului evaluării în
educaţie, lipsa unor documente integratorii referitor la evaluare, iar, pe de altă
parte, cercetările teoretice şi pe teren, care au developat problemele practicii
evaluării, toate în ansamblu au impulsionat apariţia unui document important
pentru Republica Moldova – Concepţia evaluării rezultatelor şcolare (2006).
Acest document prezintă cadrul conceptual general pentru instituirea unui nou
sistem naţional de evaluare şcolară, pentru elaborarea actelor legislative şi normative ale evaluării şcolare, pentru reconceptualizarea evaluării pe discipline
şcolare, pentru elaborarea/selectarea/combinarea/aplicarea instrumentelor şi
metodologiilor generale şi specifice de evaluare, precum şi pentru diversele
activităţi de evaluare şcolară în învăţământul general. Acest document a oferit
sugestii pentru integrarea sistemului naţional de evaluare în sistemul mondial
de evaluare şcolară. Au fost identificate reperele de bază pentru formarea profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice şcolare, pentru cercetări şi dezvoltări teoretico-experimentale ulterioare în domeniul evaluării şcolare. Valoarea teoretică şi practică a documentului vizat constă în prezentarea unor repere
epistemologice, care permit specialiştilor teoreticieni şi practicieni comunicarea
într-o limbă terminologică unică.
Ideea definitorie a Concepţiei corespunde pedagogiei contemporane, centrate pe elev, pe abordarea holistică şi participarea personală a elevului la propria
formare. Concepţia pune accentul pe transferul de la aprecierea „nivelului de
cunoştinţe” şi al „priceperilor” elevilor, înţelese ca achiziţii statice finale, de la
aprecierea ca sancţiune – la o evaluare formativ-productivă, armonizată teleologic, axiologic şi tehnologic, conformă necesităţilor individuale de autoidentificare şi formare/dezvoltare (de cunoaştere, profesionale şi culturale-spirituale)
ale elevilor şi demersurilor social-economice şi cultural-spirituale ale comunităţii naţionale şi mondiale, evaluare în care elevul se produce ca subiect activ al
propriei formări şi autoevaluări.
Constatăm că teza centrală a Concepţiei coincide cu principiile şcolii prietenoase copilului. Documentul promovează o nouă viziune a funcţiilor evaluării prin raportul deosebit dintre evaluarea normativă şi cea formativă. Conform
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Impactul reformelor asupra relevanţei şi
eficienţei învăţării

Concepţiei, la evaluarea rezultatelor şcolare se vor lua în considerare trei indicatori pedagogici complementari: progresul şcolar, stabilit prin raportarea elevului/clasei de elevi/unităţii şcolare la caracteristicile formate/dezvoltate anterior
prin educaţie şi consemnate la ultima evaluare; eficienţa educativă, determinată
prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute la obiectivele educaţionale generale
şi specifice, stabilite de curricula şcolară, şi la cele operaţionale, elaborate de
educator/învăţător/profesor; eficienţa şcolară (a şcolii), certificată prin raportarea rezultatelor şcolare la resursele educative ale clasei/şcolii/familiei/comunităţii/societăţii.
Noua metodologie se bazează pe obiective de evaluare ce derivă din obiectivele curriculare. De asemenea, autorităţile au iniţiat procedurile de elaborare
a standardelor de evaluare, menite să asigure un cadru unitar pentru toate instituţiile implicate în evaluarea şcolară. Introducerea formelor externe de evaluare
a provocat în societate reacţii contradictorii, mai mulţi elevi, părinţi şi cadre
didactice exprimându-şi dezacordul cu reformele promovate de autorităţi. Principalele obiecţii împotriva caracterului extern al evaluărilor şcolare sunt:
• evaluările externe presupun examinarea copiilor în alte unităţi de învăţământ, fapt ce creează un disconfort psihologic, mai mulţi copii fiind
supuşi unor factori de stres;
• cadrele didactice care au învăţat copiii pe parcursul a mai multor ani cunosc mai bine potenţialul acestora şi pot da note obiective, pe când în
cazul evaluărilor externe persistă un factor semnificativ de hazard;
• organizarea unor evaluări externe exprimă, într-o formă voalată, neîncrederea statului în propriile cadre didactice, „eliminându-i” din cea mai
importantă activitate – acordarea de note;
• prevalarea modului de examinare în formă scrisă, cu ajutorul testelor, nu
contribuie în deplină măsură la valorificarea întregului potenţial al fiecărui copil, reorientează elevii de la activităţile creatoare la cele de „bifare”
mecanică a unor variante de răspunsuri convenţionale;
• elaborarea şi multiplicarea testelor în mod centralizat, doar o singură
variantă pentru întreaga ţară creează premise pentru „comercializarea”
acestora;
• corectarea tuturor lucrărilor scrise, în mod centralizat, de către o singură
comisie, desemnată de Minister, exclude părinţii din procesul de monitorizare a examenelor şi favorizează corupţia.
În ultimele decenii, Republica Moldova a participat la următoarele evaluări
internaţionale: TIMSS 1999 şi TIMSS 2003 – A Treia Cercetare Internaţională
la Matematică şi Ştiinţe/ Tendinţe Internaţionale în Studierea Matematicii şi a

Ştiinţelor, în cadrul căreia au fost evaluate performanţele elevilor din clasele a
4-a şi a 8-a la matematică şi ştiinţe, acumulând 460 puncte la matematici şi 472
puncte la ştiinţe din 600 posibile, situându-se puţin sub media internaţională.
Menţionăm că din lipsă de mijloace financiare, Republica Moldova nu a participat la testarea-pilot TIMSS 1999 şi la testările în clasa a 4-a, fapt ce ar fi putut
să influenţeze rezultatele evaluării propriu-zise; PIRLS 2001 şi PIRLS 2006 –
Succesul Copilului la Citire, în care au fost evaluate abilităţile elevilor din clasa
a 4-a de a citi şi a înţelege un text.
Important de menţionat că participarea ţării noastre la evaluările internaţionale deschide oportunităţi pentru implementarea de noi metode de evaluare,
aprobate pe plan internaţional, creşterea relevanţei şi validităţii rezultatelor evaluării, care devin comparabile cu succesul elevilor din toate ţările participante la
proiect, efectuarea de studii comparative a standardelor educaţionale, în special
a celor de evaluare, cu standardele respective din alte ţări, cunoaşterea şi implementarea tehnologiilor de testare orientate spre necesităţile copiilor, aderarea
la un sistem internaţional de evaluare care oferă metodologii moderne şi date
statistice relevante din toate ţările participante la proiect, dezvoltarea şi consolidarea potenţialului uman şi a cadrului instituţional destinat evaluării performanţelor şcolare.
Este necesar să menţionăm că una din funcţiile sistemului educaţional este
plasarea membrilor societăţii în diferite funcţii, prin evaluarea veritabilă a competenţelor acestora şi asigurarea accesului la diferite niveluri de studii. Astfel,
au intervenit o serie de modificări în sistemul de învăţământ legate de orientarea
spre valorile Uniunii Europene şi racordarea sistemului educaţional la standardele europene, care a generat şi necesitatea unor ajustări în sistemul, procedura
şi mecanismele de evaluare în educaţia din Republica Moldova.
În scopul stabilirii relaţiilor privind conexiunea/continuitatea studiilor între
treptele gimnazială şi liceală, este necesar să facem o scurtă privire asupra rezultatelor examenului de absolvire a treptei gimnaziale. În figura următoare este
prezentată repartizarea absolvenţilor de gimnaziu în funcţie de nota medie la
examene. Această stare de fapt este una general acceptată pentru tot contingentul de elevi de vârsta respectivă (fără mecanisme de selectare la intrare şi fără
aplicarea tehnologiilor didactice de individualizare a predării-învăţării).
Este important dacă admiterea în liceu a fost realizată în bază de concurs,
pentru a le asigura succesul majorităţii elevilor la susţinerea examenelor de bacalaureat şi continuarea studiilor la următorul nivel sau pentru asigurarea funcţionării instituţiei de învăţământ, adică păstrarea locurilor de muncă pentru cadrele didactice.
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Figura 14. Distribuţia absolvenţilor de gimnaziu în funcţie de media la examene

Figura 16. Rata de promovare a examenului de bacalaureat
în funcţie de tipul instituţiei

Sursa: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Analizele constată o descreştere din an în an a numărului de candidaţi înscrişi
pentru susţinerea examenului de bacalaureat. În ultimii 8 ani numărul candidaţilor participanţi la sesiunea de bacalaureat a scăzut cu 3 524 de persoane.
Figura 15. Numărul de candidaţi admişi la examenul
de bacalaureat în funcţie de tipul instituţiei

Total

Liceu

Colegiu

Universitate

Extern

Sursa: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Rata de promovare în ultimii patru ani s-a redus de la 92,32% la 56,07%: cea
mai mare scădere s-a înregistrat pentru absolvenţii din colegii (53,3%), din universităţi (54%) şi externi (47%), în timp ce pentru absolvenţii de licee reducerea
a constituit 32%.
Figura 17. Distribuţia candidaţilor din licee după media
la examenul de bacalaureat

Total

Licee, externi

Colegii

Universităţi

Sursa: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

În figură este reflectat numărul de candidaţi admişi la examenul de bacalaureat
în funcţie de tipul instituţiei. În total reducerea este cu 8%, cota cea mai mare
revenind universităţilor, cauza fiind declinul demografic al populaţiei şcolare în
general, dar şi renunţarea la practica de pregătire a bacalaureatului în universităţi.
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Sursa: Ministerul Educaţei al Republicii Moldova.
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Implementarea noilor reguli de organizare şi desfăşurare a examenelor de
bacalaureat a determinat o schimbare majoră a distribuţiei candidaţilor din licee
după media la examenul de bacalaureat şi promovarea acestuia. Figura 17 reflectă rezultatele care constată că media examenului de bacalaureat s-a deplasat
de la dreapta spre stânga (în sensul reducerii) şi a coborât pe verticală (în sensul reducerii numărului celor care au luat media). Totodată, a crescut de şapte
ori numărul candidaţilor care nu au promovat examenul de bacalaureat. Este
necesară o analiză detaliată şi complexă a evoluţiei rezultatelor examenului de
bacalaureat şi a repartizării acestora în funcţie de factorii implicaţi (criterii de
selectare a elevilor pentru învăţământul liceal, complexitatea, relevanţa curriculumului şcolar, pregătirea cadrelor didactice, baza metodică şi tehnico-materială
a instituţiilor şi, nu în ultimul rând, motivaţia de a învăţa a elevilor). Această
analiză, care este în proces de realizare, va putea genera soluţii pertinente pentru
modernizarea şi stabilirea unui învăţământ liceal corespunzător cerinţelor actuale în dezvoltarea personalităţii tinerilor, dar şi a societăţii.
Metodologia de organizare a examenului de bacalaureat implementată pe
parcursul ultimilor ani, care încearcă să reducă fenomenul de copiere, inclusiv prin plasarea camerelor de supraveghere în sălile de examen, a condus la o
evaluare mai reală a nivelului de pregătire al absolvenţilor de licee, care vine
să realizeze una din funcţiile principale ale evaluării finale – măsurarea căt mai
exactă şi reală a capacităţilor tinerilor pentru a le asigura accesul la următorul
nivel de instruire. Mai mult, fiecare revine la poziţia şi locul său în funcţie de
munca depusă, rezultate şi favorizează elevii cu capacităţi, care au depus pe
parcursul anilor de liceu eforturi susţinute şi consecvente, ceea ce este un factor
puternic de motivare a învăţării. Universităţile şi colegiile pot avea încredere în
nota în baza căreia au fost selectaţi candidaţii la studii, iar aceştia au şanse mai
bune pentru a-şi încheia studiile cu succes şi pentru o plasare cât mai rapidă şi
reuşită în câmpul muncii. Toate acestea vor contribui esenţial la calitatea vieţii
personale, dar şi la dezvoltarea societăţii în ansamblu.
În ultimii ani, se atestă o precauţie şi un nivel de responsabilitate mai mare
faţă de continuarea studiilor în licee. Apreciind mai corect potenţialul personal,
tot mai mulţi absolvenţi de gimnazii preferă să-şi continue studiile în colegii
sau şcoli profesionale. Această alegere le permite pregătirea pentru integrarea
în câmpul muncii într-un timp mai scurt, dar şi evitarea unor eventuale eşecuri
după trei ani de studiu în liceu. Acest fenomen are impact asupra funcţionării
liceelor (reducerea numărului de candidaţi pentru clasa a X-a, cu toate consecinţele). Un alt impact este revizuirea/modernizarea programelor de formare profesională atractive pentru piaţa muncii în cadrul colegiilor şi şcolilor profesionale.

40

Figura 18. Repartizarea cadrelor didactice după vechimea în muncă

Sursa: Biroul Naţional de Statistică.

Un factor determinant în asigurarea calităţii educaţiei, a relevanţei şi eficienţei acesteia este calitatea cadrelor didactice, care depinde de formarea iniţială şi continuă, de promovarea profesională a acestora. „Nicio şcoală nu e mai
bună decât profesorii săi” – o maximă ce confirmă rolul primordial al cadrelor
didactice în asigurarea calităţii educaţiei. Este evident că, în general, calitatea
muncii depuse de cadrele didactice depinde de o serie de factori –motivarea
profesională, satisfacţia pentru munca depusă şi gradul de remunerare, perspectivele profesionale, statutul social, dar şi de vechimea în muncă. Nu întotdeauna
vechimea în muncă înseamnă calitate, din mai multe considerente. Important
este să se aprecieze calitatea procesului de predare în funcţie de standarde şi
niveluri clare, indiferent de vârsta cadrelor didactice – problema centrală nu e în
vârsta cadrelor didactice, ci în calitatea serviciilor pe care o prestează. În acelaşi
timp, trebuie de avut în vedere că sistemul educaţional este un sistem bazat pe
numărul şi calitatea resurselor umane, cu intrări, procese interne şi ieşiri – toate
pot fi estimate şi planificate.
La nivel general, se constată că circa 54% dintre cadrele didactice au o vechime în muncă de peste 20 de ani şi doar 17% sunt cadre didactice cu o vechime
de până la 5 ani. În mediul rural, tendinţa de „îmbătrânire” a cadrelor didactice
este mai puţin evidentă decât în mediul urban.
Există o dependenţă directă între calificarea cadrelor didactice şi rezultatele
elevilor la învăţătură. Datele statistice denotă că aproape fiecare al treilea profesor nu are un grad didactic, 58% au gradul didactic doi. Doar 9% deţin gradul
didactic unu şi 2,5% – gradul superior. Gradele didactice mai înalte se regăsesc
în instituţiile din mediul rural.
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Tabelul 2. Distribuţia cadrelor didactice după vechimea în munca, 2013

Tabelul 4. Distribuţia cadrelor didactice după numărul de discipline predate

Sursa: Sistemul de cartografiere al Ministerului Educaţiei, 2013.
Sursa: Sistemul de cartografiere al Ministerului Educaţiei, 2013.

Tabelul 3. Distribuţia cadrelor didactice după gradul didactic deţinut, 2013

zul tinerilor de a se angaja la muncă în mediul rural din considerente de remunerare a muncii, perspective profesionale, infrastructură şi, probabil, în pensiile
mici ale cadrelor didactice pensionare.
Figura 19. Cadrele didactice de vârstă pensionară

Sursa: Sistemul de cartografiere al Ministerului Educaţiei, 2013.

Tendinţele demografice negative au generat o serie de probleme ce ţin de
asigurarea cadrelor didactice cu o sarcină deplină la specialitatea sa. Astfel, în
şcolile mici din mediul rural, profesorii sunt nevoiţi să predea mai multe discipline şcolare, chiar şi din arii curriculare diferite, ceea ce, evident, duce lă scăderea calităţii predării şi, implicit, a învăţării. Practic, fiecare al patrulea cadru
didactic predă două discipline, se atestă şi cazuri când acelaşi profesor predă 4-5
discipline din planul de învăţământ.
Tendinţele demografice ale populaţiei şcolare au avut drept rezultat reducerea numărului de clase complete şi, implicit, a numărului de posturi didactice. Pe
parcursul ultimului deceniu declinul a atins circa 20%, în acelaşi timp ponderea
cadrelor didactice de vârstă pensionară s-a mărit cu 10%. Cauza constă în refu-
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică.

43

În scopul promovării în carieră, cadrele didactice sunt supuse confirmării în
funcţie şi pot pretinde la grade didactice. Confirmarea în funcţie şi conferirea
gradelor didactice se efectuează conform unui Regulament aprobat de Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Pe parcursul anilor, acest regulament a suferit numeroase modificări, fapt ce reflectă reformele din sistemul educaţional. În pofida
schimbărilor dictate de conjunctura politică, Regulamentul în vigoare dispune
confirmarea în funcţie şi acordarea gradelor didactice în baza competenţei profesionale, a calităţii activităţilor didactice, a pregătirii metodico-pedagogice şi
psihologice.
Scopul formării profesionale a cadrelor didactice din Republica Moldova
constă în cultivarea unei personalităţi profesionale şi culturale care să răspundă
eficient demersului educaţional şi cultural contemporan al individului, naţiunii
şi umanităţii, al ţării şi societăţii umane.
Sistemul existent de formare iniţială a cadrelor didactice include colegiile
(instituţii de învăţământ mediu de specialitate), care pregătesc numai educatori
pentru instituţiile preşcolare şi învăţători pentru învăţământul primar, şi universităţile (instituţii de învăţământ superior), care pregătesc atât educatori şi învăţători pentru învăţământul primar, cât şi cadre didactice şi manageriale pentru
învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi mediu de specialitate. Din punct
de vedere istoric, practic toate instituţiile de învăţământ superior din Republica
Moldova au fost organizate iniţial anume pentru pregătirea cadrelor didactice.
Pe parcurs, instituţiile respective şi-au extins domeniile de activitate, iar pregătirea cadrelor didactice a devenit, în multe cazuri, o activitate complementară,
trecând pe planul doi. Din cauza imperfecţiunilor din cadrul legislativ-normativ
referitor la nomenclatorul specializărilor, delimitările dintre profilurile pedagogice şi cele ştiinţifice au devenit foarte vagi, identitatea pregătirii pedagogice
păstrându-se doar la nivelul învăţământului preşcolar şi al celui primar.
Instituţiile de formare continuă din Republica Moldova realizează activitatea
de formare continuă în diverse forme: cursuri în cadrul centrului de formare,
cursuri cu frecvenţă redusă, cursuri pentru autodidacţi, cursuri de recalificare,
cursuri la solicitare, cursuri în bază de contract, seminare. Activitatea de formare în cadrul cursurilor sau al stagiilor se finalizează cu elaborarea Portofoliului
de formare, care este evaluat şi care rămâne în posesia persoanei respective în
vederea utilizării lui ulterioare în practica educaţională. Conducătorii centrelor
de formare a cadrelor didactice şi de conducere asigură calitatea formării profesionale continue a cadrelor didactice şi de conducere.
În concluzie, calitatea educaţiei, relevanţa şi eficienţa învăţării sunt într-o
strânsă şi profundă legătură cu calitatea reformei curriculare, care permanent

trebuie să fie flexibilă, dinamică şi deschisă la solicitările de schimbare ale societăţii, cu evaluarea şcolară, care nu are drept scop doar constatarea unei stări
de fapt, ci trebuie să devină un instrument puternic de sprijin atât pentru profesor, cât şi pentru elevi pentru o calitate cât mai înaltă a educaţiei. Şi nu în
ultimul rând, o importanţă deosebită au asigurarea cu cadre didactice şi calitatea
acestora – formarea iniţială, plasarea în câmpul muncii, formarea profesională
şi promovarea profesională, mecanisme de motivare a muncii, oportunităţi de
manifestare a creativităţii didactice.

44

45

Concluzii şi recomandări
Concluzii:
1. În ultimele decenii se constată o tendinţă generală de creştere a duratei învăţământului. Tot mai mulţi absolvenţi ai învăţământului gimnazial îşi continuă
studiile la una din treptele următoare. Mai mult ca atât, Codul educaţiei al Republicii Moldova prevede prelungirea învăţământului obligatoriu până la 18 ani.
2. Se fortifică tendinţa de reorganizare a reţelei instituţiilor de învăţământ, ce
va conduce la creşterea numărului mediu de elevi în şcoli, a numărului optimal
de elevi în clase şi la utilizarea mai eficientă a resurselor umane, materiale şi
financiare.
3. Este în creştere autonomia şcolară în ceea ce priveşte gestiunea resurselor
financiare şi umane, fapt care va duce la sporirea responsabilităţii şi la creşterea
calităţii şi eficienţei învăţământului.
4. Există premise reale de modernizare a curriculumului şcolar, care va întruni componentele obligatoriu-opţional, sprijinind elevii în proiectarea propriului
traseu educaţional. Şcolile pot avea mai multă libertate în ce priveşte activităţile
educaţionale de zi cu zi, cum ar fi alegerea metodelor didactice şi a manualelor,
gruparea elevilor pentru activităţile de învăţare şi organizarea evaluării interne.
În cadrul şcolilor, cadrele didactice sunt implicate mai mult în luarea deciziilor
privind metodele didactice, stabilirea criteriilor de evaluare internă.
5. Se formează tendinţele de utilizare a rezultatelor elevilor la testele de evaluare externă împreună cu datele de evaluare a şcolilor pentru a monitoriza performanţele sistemului de învăţământ. Rezultatele la testele naţionale pe şcoli
sunt publicate, ceea ce permite autoaprecierea fiecărei instituţii de învăţământ.
6. Odată cu reformele Bologna din învăţământul superior, nivelul minim de

calificare şi durata formării cadrelor didactice s-au modificat. Acum este necesară o diplomă de licenţă ca nivel minim de calificare pentru a deveni cadru
didactic în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. Pentru cei care vor să
predea în învăţământul liceal nivelul minim de calificare a crescut, astfel că este
necesară o diplomă de master.
7. Măsurile de sprijin pentru cadrele didactice debutante devin mai puternice
– prevederi din cadrul legislativ-normativ –, care trebuie susţinute cu asistenţă
pentru planificarea lecţiilor şi evaluarea elevilor.
8. Încă mai există şcoli în care procesul didactic suferă din cauza lipsei de
cadre didactice calificate în domeniul disciplinelor şcolare.
9. În multe şcoli, majoritatea cadrelor didactice aparţin grupelor de vârstă cele
mai înaintate. Este mare numărul de cadre didactice de vârstă pensionară şi prepensionară. Această situaţie ar putea acutiza lipsa de personal în timpul apropiat.
10. Salariile cadrelor didactice au crescut în termeni absoluţi în ultimul deceniu, dar aceste creşteri nu au fost întotdeauna suficiente pentru a recruta şi
menţine cadre didactice de calitate.
11. Formarea profesională continuă a devenit mai importantă în ultimii ani şi
sunt oferite noi oportunităţi prin perfecţionarea cadrului normativ.
12. Cheltuielile pentru educaţie, ca pondere din PIB şi din bugetul public
naţional fiind mult peste media din ţările Uniunii Europene, nu asigură o calitate
adecvată a educaţiei. Mecanismul nou de finanţare a şcolilor oferă oportunităţi
de eficientizare a cheltuielilor.
13. Codul educaţiei include prevederi care vor putea promova dezvoltarea
reală a sectorului învăţământului privat, micşorând presiunile financiare asupra
bugetului în cazul unor solicitări de condiţii şi calitate mai bune de educaţie.
14. Ineficienţa utilizării alocaţiilor financiare din sector la nivel central, regional şi local.
15. Reţeaua instituţiilor de învăţământ nu este pe deplin adaptată la numărul
actual de elevi.
16. În ansamblu, reforma curriculară a avut un impact pozitiv asupra învăţământului de bază din Republica Moldova. Implementarea noului curriculum
a asigurat modernizarea procesului de studii, deschiderea lui către necesităţile
copilului, armonizarea învăţământului cu cele mai bune practici internaţionale.
17. Deşi curriculumul pentru învăţământul de bază a fost supus descongestionării, mai multe cadre didactice, elevi, părinţi şi manageri şcolari consideră
curriculumul actual prea dificil în comparaţie cu particularităţile de vârstă ale
copiilor. Posibil, aceste percepţii subiective sunt alimentate şi de faptul că organele de decizie din învăţământ nu au desfăşurat o campanie de promovare a

noului curriculum, în multe cazuri părţile implicate în procesul educaţional fiind
puse în faţa faptului împlinit. În prezent este promovată o largă dezbatere cu
societatea civilă în contextul reformei sectoriale a învăţământului.
18. În procesul reformării învăţământului din Republica Moldova, practic a
fost omisă din agenda politicilor educaţionale necesitatea de asigurare a instituţiilor de învăţământ cu suporturi didactice: literatura artistică recomandată de
programa şcolară, ediţii de referinţă, dicţionare, hărţi, planşe, culegeri de probleme, caiete de abilităţi practice, caiete auxiliare, seturi de laborator la disciplinele
reale, instrumente muzicale etc.
19. În scopul asigurării relevanţei şi veridicităţii sistemului de evaluare a
rezultatelor şcolare, autorităţile publice de stat responsabile de învăţământ au
întreprins măsuri inedite, care au avut efecte reale asupra nivelului de cunoştinte
al elevilor.
20. În pofida eforturilor depuse de autorităţile publice centrale şi locale, în
învăţământ ponderea cadrelor didactice de vârsta pensionării este în creştere, iar
cea a persoanelor cu vechimea în muncă mai mică de trei ani este în scădere.
Cota absolvenţilor de facultăţi şi colegii pedagogice care urmează o carieră didactică este relativ joasă.
21. Analiza calitativă a nivelului de pregătire al cadrelor didactice din Republica Moldova denotă faptul că majoritatea cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar au studii superioare. Totodată, cota tinerilor specialişti în învăţământul de bază este relativ mică. Majoritatea cadrelor didactice o constituie
persoanele cu o vechime mare în muncă, însă „maturizarea” corpului profesoraldidactic nu este însoţită şi de o creştere a calificării acestuia, ponderea persoanelor cu grad didactic unu şi grad didactic superior fiind relativ mică.
22. Analiza regulamentelor şi instrucţiunilor în vigoare din sistemul educaţional relevă faptul că majoritatea din ele sunt orientate mai mult pe proces şi
mai puţin pe eficacitatea învăţării. Sistemul de raportare a activităţilor instituţiilor de învăţământ şi a sistemului educaţional în ansamblu nu conţine indicatori
expliciţi, care ar reda progresul obţinut de copii ca rezultat al învăţării, lipsesc
mecanismele de corectare a procesului instructiv-educativ în funcţie de performanţele stabilite de evaluări.
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Recomandări:
1. Efectuarea unor studii pedagogice independente pentru evaluarea gradului de complexitate al curriculumului în raport cu particularităţile de vârstă ale
copiilor, corespunderea lui necesităţilor de perspectivă ale viitorilor cetăţeni şi
tendinţelor internaţionale în domeniu.

2. Modernizarea procesului de asigurare a învăţământului de bază cu materiale didactice prin descentralizarea mecanismelor de selectare a manualelor şi
oferirea dreptului de decizie şcolilor, cadrelor didactice şi părinţilor.
3. Revizuirea politicilor de elaborare, editare şi dotare a instituţiilor de învăţământ cu suporturi didactice. Extinderea categoriilor de materiale editate,
punându-se accentul nu numai pe manuale, dar şi pe materiale intuitive şi de
referinţă. Iniţierea unor proiecte de dotare a tuturor şcolilor cu seturi de laborator
pentru toate disciplinele din programa şcolară. Continuarea procesului de informatizare a instituţiilor de învăţământ şi programe destinate instruirii asistate de
calculator.
4. Armonizarea sistemului de evaluare cu sistemul de predare, curriculumul
naţional şi cu practica internaţională în domeniu. Implementarea Concepţiei de
evaluare. Asigurarea unei independenţe reale a structurilor de evaluare şi de examinare existente.
5. Consolidarea cadrului instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare, eliminându-se din procesul de evaluare factorii administrativi şi politici.
6. Crearea la nivel de raion/municipiu a structurilor de evaluare externă a
rezultatelor şcolare, fapt ce ar asigura realizarea unitară în toată ţara a politicilor
educaţionale, oferindu-le astfel copiilor şanse egale în viaţă.
7. Perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul implementării noilor metode de evaluare a rezultatelor şcolare, al editării de ghiduri de evaluare, consolidarea componentei psihopedagogice a procesului de evaluare.
8. Asigurarea durabilă a sistemului de învăţământ cu cadre didactice tinere
trebuie făcută nu doar prin extinderea admiterii la facultăţile şi colegiile pedagogice, dar şi prin implementarea unor politici efective de menţinere a cadrelor
didactice în şcoală. Extinderea practicilor de pregătire a cadrelor didactice tinere
pentru predarea mai multor discipline din aceleaşi arii curriculare.
9. Actualizarea curriculumului de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice, punându-se accent pe aspectele psihopedagogice ale procesului educaţional, pe managementul educaţional, pe lucrul cu copiii aflaţi în situaţii dificile
etc. Extinderea componentelor de pregătire profesională legate de comunicarea
cu părinţii şi comunitatea, predarea mai multor discipline dintr-o arie curriculară, implementarea noilor metode de evaluare şi predare centrate pe copil, implementarea instruirii asistate de calculator etc.
10. Revizuirea sistemului actual de promovare a cadrelor didactice. Diferenţierea remunerării cadrelor didactice în funcţie de performanţă. Actualizarea
regulamentelor şi instrucţiunilor în vigoare prin includerea unor indicatori de
monitorizare ce ar reflecta eficacitatea învăţării şi progresul realizat de fiecare

elev. Stimularea acelor unităţi de învăţământ care creează condiţii adecvate de
învăţare centrată pe copil, inclusiv pentru copiii cu cerinţe educative speciale.
11. Eficientizarea utilizării alocaţiilor financiare, îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, asigurarea unui randament educaţional înalt şi oferirea unei remunerări adecvate angajaţilor din sectorul educaţiei.
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