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1. Realizarea accesului universal la educaţia primară
“Educaţia trebuie să fie dirijată în sensul dezvoltării
personalităţii şi talentelor copiilor , pregătindu-l
pentru viaţa activă ca adult”
(Convenţia cu privire la Drepturile copilului, art.
29)
Obiectivul nr. 2 din ”Declaraţia Mileniului a Naţiunilor Unite: dezvoltarea umană −
obiectiv de importanţă primordială” constă în asigurarea accesului universal la educaţia
primară. Conform acestui obiectiv, se preconizează realizarea sarcinii ce urmează:
Sarcini

Sarcina 3: Asigurarea
posibilităţilor pentru
toţi copiii de a
frecventa şcoala
primară

Indicatori

6. Rata încadrării nete în educaţia primară
7. Ponderea copiilor care, fiind înscrişi în clasa I-a, ajung
în clasa a V-a
8. Rata ştiinţei de carte la persoanele de 15−24 de ani

Pe parcursul ultimilor ani, în sectorul învăţămîntului din Republica Moldova, ca şi în
celelalte sectoare, sunt elaborate o serie de acte legislative şi normative, inclusiv strategii şi
programe de dezvoltare. Dintre acestea fac parte, în afară de Strategia preliminară de
reducere a sărăciei, Programul de stat de dezvoltare a învăţămîntului pe anii 1999-20051,
Cadrul de cheltuielii pe termen mediu2, strategia naţională Educaţie pentru toţi3, este în curs
de elaborare Strategia de creştere economică şi reducere a sărăciei. Documentele în studiu
stabilesc obiectivele naţionale calitative şi cantitative pentru dezvoltarea învăţămîntului,
accentul punîndu-se pe lărgirea accesului şi sporirea calităţii educaţiei. În general, sarcinile
stabilite în documentele oficiale se încadrează în lista obiectivelor dezvoltării la început de
mileniu şi se axează pe accesul universal la educaţia de bază şi promovarea egalităţi genurilor.
Pentru monitorizarea implementării şi evaluării fiecărui obiectiv, în majoritatea
documentelor sînt stabiliţi mai mulţi indicatori, care, însă, nu coincid cu cei selectaţi pentru
monitorizarea progresului în realizarea obiectivelor dezvoltării la început de mileniu. Datele
statistice de care dispune în prezent Departamentul Statistică şi Sociologie sînt prezentate în
Tabelul 1.
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Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Programului de stat de dezvoltare a
învăţămîntului pe anii 1999-2005 Nr. 984 din 26.10.1999. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 9699/947 din 05.06.2002
2
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Direcţiile principale ale politicii bugetar-fiscale
şi cadrul cheltuielilor pe termen mediu (2003-2005) Nr. 693 din 03.06.2002. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 120-122/1050 din 04.11.1999
3
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei naţionale “Educaţie pentru
toţi” Nr. 410 din 04.04.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 70-72/1163-1165 din 15.04.2003
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Tabelul 1. Evoluţia indicatorilor educaţiei

Rata încadrării nete în educaţia
primară, %
Rata ştiinţei de carte la persoanele de
15−24 de ani (conform
recensămîntului din 1989), %

1997

1998

1999

2000

2001

2002

...

...

87,0

87,0

86,8

83,9

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

Sursa: Educaţia în Republica Moldova. Publicaţie Statistică 2002/2003. Departamentul Statistică şi
Sociologie al Republicii Moldova. Chişinău 2003.

Accentuăm, că datele referitoare la rata ştiinţei de carte la persoanele de 15−24 de ani
sînt irelevante întrucît reprezintă o simplă repetare a valorii obţinute în cadrul ultimului
recensămînt al populaţiei, efectuat în anul 1989 în fosta Republică Sovietică Socialistă
Moldovenească.
O sursă importantă de date referitoare la realizarea Obiectivului nr. 2 o reprezintă
Studiul de indicatori multipli în cuiburi (MICS)4. Conform acestui studiu, datele statistice din
anul 2000 ne demonstrează că rata ştiinţei de carte la persoanele de 15-24 de ani este de
98,7%, iar ponderea copiilor care, fiind înscrişi în clasa I-a, ajung în clasa a V-a este de
98,5%. Practic, nu există nici o diferenţă între regiunile urbane şi cele rurale sau între sexe.
Totuşi, valorile acestui indicator depind de gradul de bunăstare a gospodăriilor: 96,4% pentru
cea mai săracă şi 100% pentru cea mai înstărită quintilă.
Cu regret, datele statistice complete ce caracterizează realizarea Obiectivului nr. 2 sînt
disponibile numai pentru anul 2000. În lipsa unor date statistice complete, perspectivele
realizării Obiectivului nr. 2 pot fi evaluate analizînd evoluţia Ratei încadrării nete în educaţia
primară. Extrapolînd tendinţa anilor 1999-2002 pentru următorii 15 ani se observă, că
probabilitatea realizării acestuia este mică. (Fig. 1).

4

Studiu de indicatori multipli în cuiburi (MICS). Republica Moldova 2000 // UNICEF, Chişinău, 2000
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Figura 1. Evoluţia ratei încadrării nete în educaţia primară
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Notă: Obiectivul preconizat reprezintă atingerea către anul 2015 a ratei de 100% a
încadrării nete în educaţia primară
Sursa: Calculele Institutului de Politici Publice în baza datelor Departamentului
Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova.

Una din cauzele ratei joase a încadrării nete în învăţămîntul primar este ineficienţa
managerială cauzată, în mare parte, de lipsa informaţiilor exhaustive şi actualizate ce ţin de
personalul din învăţămînt (cadre didactice, manageri, personal non-didactic, personal tehnic),
sursele de finanţare a învăţămîntului şi costurile reale ale acestuia, nivelul de utilizare a
tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, analizelor complexe a cadrului legislativ şi
normativ care asigură funcţionarea învăţămîntului. Paralel cu cele menţionate, trebuie să
facem o analiză a necesităţilor informaţionale pentru fiecare nivel de management
educaţional, precum şi periodicităţii colectării fiecărei informaţii şi elaborării rapoartelor.
Evident, pentru aceasta este necesară crearea grupurilor speciale de lucru pe fiecare domeniu
în parte.
Dacă ne referim la realizarea ODM ce ţin de educaţie, trebuie să menţionăm că în
prezent, nici capacităţile Ministerului Educaţiei, nici cele ale Departamentului Statistică şi
Sociologie nu permit calcularea operativă şi exactă a indicatorilor nr. 6−8.
Astfel, rata înrolării nete în învăţămîntul primar poate fi calculată numai dacă se
cunoaşte exact numărul copiilor de vîrsta respectivă şi numărul de copii înscrişi în clasa I-a.
Întrucît clasele respective se regăsesc practic la toate nivelurile şi toate tipurile de instituţii de
învăţămînt, iar debutul şcolar devine obligatoriu pentru copiii care au împlinit vîrsta de 7 ani
la 1 septembrie, însă este admisă înscrierea în clasa I-a şi a copiilor de la 6 ani, colectarea
datelor pentru calcularea indicatorului respectiv este foarte dificilă.
La fel, este foarte dificilă calcularea numărului de elevi care încep clasa I-a şi ajung în
clasa a V-a, deoarece nu este elaborat un mecanism viabil care ar duce evidenţa abandonului
şi repetenţiei, atît la nivel regional cît şi la nivel naţional.
Calcularea ratei ştiinţei de carte la persoanele de 15-24 de ani poate fi efectuată în baza
datelor unui recensămînt naţional sau în baza sondajelor gospodăriilor casnice, dar şi aceasta
constitui o dificultate dacă ţinem cont de migraţiunea internă şi cea externă a populaţiei.
Pornind de la faptul că realizarea Sarcinii nr. 2 depinde, în mare măsură, de situaţia
generală din cadrul sistemului educaţional, ne propunem, în continuare, să analizăm
domeniile critice ale învăţămîntului din Republica Moldova.
5

2. Re-conceptualizarea învăţămîntului în Republica Moldova
Reformarea continuă şi permanentă a educaţiei şi învăţămîntului este o legitate a lumii
contemporane. Învăţămîntul şi educaţia din Republica Moldova, însă, ca şi cele din alte ţări
ex-comuniste, n-au urmat cursul general al istoriei şi civilizaţiei umane, fiind încadrat, pînă la
finele anilor 80, în sistemul educaţional şi managerial sovietic, pentru care legile şi legităţile
sociale îşi aveau originea doar în birourile ideologice ale Partidului Comunist. De aceea
paradigma sovietică a educaţiei s-a pomenit, practic, izolată de dinamica dezvoltării culturale
a secolului XX. Şcoala sovietică a reprodus paradigma educaţională a lui Comenius, pe
parcursul a şapte decenii, adică s-a menţinut, ca paradigmă educaţională socială, la nivelul
secolului XVII, realizînd, printre altele, şi funcţia de izolare totală a educaţiei şi
învăţămîntului de dezvoltarea culturală a Europei şi a întregii omeniri.
După declararea independenţei istoria ne-a mai dat o şansă de re-vitalizare a fiinţei
noaste naţionale, inclusiv printr-o educaţie şi un învăţămînt, construite pe principiile şi
axiologia lumii contemporane.
Nota definitorie a reformei învăţămîntului din anii 2000-2001 este centrarea pe elev,
valorificarea şi îmbogăţirea potenţialului său creativ prin optimizarea activităţii instructiveducative, prin demersuri diferenţiate şi individualizate, pe bază de interdisciplinaritate şi prin
antrenarea/provocarea gîndirii divergente. Învăţămîntul este preconizat a fi gratuit, asigurat de
stat, refractar la discriminarea ideologico-partinică, politică, religioasă, rasială, naţională.
Componenta epistemologică a reformei prevede democratizarea, umanizarea acestuia,
unitatea, diversitatea, accesibilitatea şi adaptabilitatea sistemului de învăţămînt, instituirea
instruirii formative, declară caracterul laic al învăţămîntului în instituţiile de stat. Componenta
teleologică a reformei preconizează cultivarea respectului pentru drepturile şi libertăţile
omului, indiferent de apartenenţa lui etnică, de provenienţa socială şi atitudinea faţă de religie
– principii consemnate în Carta Naţiunilor Unite; educarea stimei faţă de părinţi, faţă de
identitatea, limba şi valorile culturale ale poporului, precum şi faţă de valorile naţionale ale
ţării în care trăieşte, ale ţării de origine şi faţă de valorile civilizaţiilor diferite de a sa.
Trecerea la paradigma învăţămîntului formativ, generat de societatea post-industrială şi
adecvat acesteia, a condiţionat elaborarea concepţiilor tuturor disciplinelor şcolare prevăzute
de planul de învăţămînt. Acestea au servit drept repere conceptuale importante pentru
elaborarea Curriculumului de bază5 şi a curricula disciplinelor şcolare, pentru elaborarea de
noi manuale şi ghiduri metodologice, pentru desfăşurarea stagiilor de perfecţionare şi
dezvoltare profesională, elaborarea unui nou concept de evaluare a succesului şcolar.
Concepţia generală şi concepţiile disciplinelor şcolare au re-orientat efectiv procesul
educativ de la învăţămîntului totalitar sovietic la învăţămîntul european democratic, care este
un învăţămînt naţional în sensul că serveşte menţinerii şi dezvoltării identităţii celor
educaţi/formaţi, a valorilor naţionale, sociale, culturale, religioase ale persoanei şi ale
poporului din care face parte, ale societăţii, culturii, religiei, spaţiului geografic etc., în
contextul cărora se desfăşoară educaţia şi învăţămîntul, avînd ample deschideri la valorile
umanităţii. Contextul fiecărei discipline şcolare angajează o epistemologie adecvată pentru
sistemele de obiective şi finalităţi, pentru selectarea şi structurarea conţinuturilor
educaţionale, pentru selectarea şi combinarea optimă a
tehnologiilor educaţionale.
Epistemologia disciplinei şcolare reprezintă o interacţiune a conceptelor ştiinţelor, literaturii,
artelor, tehnologiilor care se predau/se învaţă, şi a principiilor didactice şi educaţionale.

5

Curriculum de bază. Documente reglatoare // Vl. Guţu, Vl. Pâslaru, V. Goraş et al. Editura
TipCim, Cimişlia, 1997
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Elaborarea şi renovarea curriculumului a ocupat o poziţie importantă în acţiunile de
reformare a învăţămîntului. Prin definiţie, curriculumul şcolar constituie o “traducere” în
limbaj pedagogic a politicii educaţionale, a valorilor general umane şi naţionale, a căror
purtătoare este şcoala. Curriculumul, spre deosebire de programa şcolară tradiţională, prevede
centrarea învăţămîntului pe nevoile de formare/dezvoltare ale elevului/studentului. El oferă
accesul nelimitat la orice fel de conţinuturi/valori, creativitate tehnologică învăţătorului şi
profesorului, libertate în educaţie elevului/studentului, o mai mare, mai liberă şi mai
responsabilă participare a părinţilor la procesul educaţional, descentralizarea managementului
procesului educaţional etc., adică un spectru larg de libertăţi umane şi profesionale, pe care
nicidecum nu le putea oferi învăţămîntul sovietic totalitar şi îndoctrinat.
Elaborarea curriculumului naţional a constituit consecinţa necesară de reformă globală a
societăţii, întrucît schimbările la nivelul acesteia reclamă schimbări la nivelul sistemului de
învăţămînt, dar şi de trecere la o nouă paradigmă educaţională, care avansează demersul
pentru centrarea educaţiei şi învăţămîntului pe persoana celui educat/format, nu pe
comunicarea de materii de predare-învăţare, ca în învăţămîntul societăţii industriale. A fost
elaborat Curriculumul de bază pentru învăţămîntul preuniversitar şi curricula pentru
învăţămîntul primar, gimnazial, liceal. Odată cu implementarea curriculumului a început şi
elaborarea unei noi generaţii de manuale şcolare.
Elaborarea de curricula şi de manuale, formarea specială a cadrelor didactice pentru a
activa cu noile documente şi manuale, elaborarea şi implementarea unei noi concepţii de
evaluare reprezintă cele patru componente ale proiectului co-finanţat de Guvernul Republicii
Moldova şi Banca Mondială Dezvoltarea învăţămîntului general (obligatoriu). Reconceptualizarea celor patru domenii este recunoscută de specialiştii în domeniu drept
obligatorie oricărei reforme şcolare şi capabilă să asigure succesul acesteia.
Pe parcursul anilor 2000−2003 instituţiile din subordinea guvernului au efectuat mai
multe cercetări vizînd impactul reformării sistemului educaţional. Aceste cercetări descoperă
noi faţete, fenomene, cauze etc. care influenţează reformele din învăţămînt. S-a constatat că
problemele formării actorilor reformei din unităţile şcolare sunt de trei feluri: de mediu, de
motivare, de formare a cunoştinţelor, competenţelor şi atitudinilor.
Printre punctele forte ale sistemului de învăţămînt din Republica Moldova au fost
indicate: conştientizarea rolului conducerii profesionale în toate sferele vieţii; entuziasmul,
răbdarea profesorilor; resursele umane; trecerea la instruirea în baza curricula; învăţămîntul
alternativ; sprijinul Băncii Mondiale; dorinţa celor de jos de a efectua schimbarea.
Părţile slabe ale sistemului de învăţămînt sunt reprezentate de: dificultăţile şi
problemele perioadei de tranziţie – lipsa adaptării, stabilităţii, imprevizibilitatea situaţiei
sociale; problema resurselor umane, materiale, financiare, informaţionale; posibilităţile de
motivare a personalului sunt foarte limitate, în special în plan financiar; concentrarea excesivă
asupra problemelor curente în defavoarea problemelor strategice; concentrarea excesivă
asupra resurselor materiale în defavoarea resurselor informaţionale, scăderea interesului faţă
de carte; abandonul şcolii de către organele ierarhic superioare; încadrarea insuficientă a
tinerilor specialişti în procesul de învăţămînt, ceea ce duce la îmbătrînirea corpului didactic al
şcolii generale secundare; nefuncţionarea legilor (ex.: perfecţionarea cadrelor didactice o dată
la 5 ani nu se realizează decît parţial din lipsa mijloacelor financiare în bugetele locale); lipsa
unui sistem managerial bine gîndit; lipsa standardelor naţionale privind managementul
educaţional; dependenţa excesivă faţă de autorităţile publice locale; tratamentul inadecvat şi
incorect al profesorului şcolar, al intereselor şi drepturilor copiilor din localităţile rurale; lipsa
literaturii didactice şi metodice, a instrumentarului didactic; pregătirea slabă a copiilor
preşcolari (în special a celor din localităţile rurale); atestarea incorectă şi ineficientă a cadrelor
didactice; dezacordurile asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor; căderile de moral;
mecanismul de dirijare a unităţii de învăţămînt.
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Printre sarcinile de urgenţă majoră prevalează: schimbarea motivaţiilor, a aspiraţiilor
legate de rolul educaţiei în prezent şi mai ales în viitor; acordarea directorului a statutului de
funcţionar public; acordarea autonomiei şcolare; asigurarea de eficienţă legislaţiei în vigoare;
ridicarea prestigiului pedagogului; asigurarea materială, financiară şi informaţională a
unităţilor şcolare de învăţămînt.
Se poate constata astfel că baza conceptuală şi cea didactică a educaţiei şi
învăţămîntului în Republica Moldova sunt elaborate, reforma acestui domeniu fiind în
continuare în dependenţă de reuşita modificării mentalităţii cadrelor didactice şi a elitei
politice care să asigure în fapt principiul declarat al priorităţii naţionale a învăţămîntului.
Evident, în procesul realizării reformei s-au reliefat unele momente contradictorii, legate
indisolubil de paradigma şcolii din trecut. Aceste contradicţii au un adînc substrat filozofic şi
vizează anumite dualisme, sunt actuale şi inevitabile pentru orice sistem educaţional orientat
spre o nouă paradigmă educaţională. Dualismele indicate ar urma să fie anulate pozitiv prin
asigurarea continuităţii reformei – un principiu fundamental mai ales pentru sistemele de
organizare umană. Ministerul de resort şi-a propus să răspundă acestui principiu prin stabilirea
unor obiective prioritare pentru anii 2000-2001. Indicăm în continuare aceste obiective
deoarece ele reprezintă unicul exemplu, în ultimii 55 de ani, de elaborare a unei strategii de
activitate a Ministerului Învăţămîntului, riguros fundamentată ştiinţific şi experienţial,
strategii corelate în contextul problemelor actuale ale învăţămîntului din arealul culturii
europene:
1. Redistribuirea competenţilor şi responsabilităţilor în domeniul învăţămîntului la
nivel central de management educaţional (între ministere şi departamente).
2. Stoparea declinului şi stabilizarea situaţiei la toate nivelurile şi treptele
învăţămîntului.
3. Optimizarea şi nu reducerea, ca pînă în prezent, a cheltuielilor. Sporirea
investigaţiilor bugetare, atragerea resurselor extrabugetare, schimbarea politicii de
cadre.
4. Descentralizarea managementului educaţional în cadrul reformei teritorialadministrative. Delimitarea competenţelor şi responsabilităţilor pe verticală: minister
– direcţii judeţene – instituţii.
5. Colaborarea cu partenerii sociali în scopul creării unui sistem de învăţămînt
participativ. Flexibilitatea învăţămîntului, satisfacerea nevoilor locale, atragerea
comunităţilor locale vor contribui la soluţionarea multor probleme ale
învăţămîntului.
6. Continuarea procesului de formare şi consolidare a noilor structuri instituţionale şi
organizatorice. Elaborarea cadrului legislativ şi normativ adecvat.
7. Operaţionalizarea şi monitorizarea Programului Naţional de dezvoltare a
învăţămîntului pe anii 2000−2005.
8. Elaborarea programelor locale de dezvoltare a învăţămîntului. Aceste programe se
vor baza pe Programul Naţional de Dezvoltare a Învăţămîntului şi vor fi orientate
spre satisfacerea cerinţelor locale, fiind coordonate la toate nivelurile de management
local.
Obiectivele indicate urmau a fi realizate printr-o o serie de acţiuni coordonate pe
verticală şi orizontală, eşalonate în termene concrete, cu responsabili concreţi, indicatori de
evaluare verificabili pentru fiecare etapă de implementare6.
Unele concretizări ale principiilor Concepţiei dezvoltării învăţămîntului în Republica
Moldova le realizează Concepţia educaţiei în Republica Moldova7, autorii căreia îşi propun o
6

Orientările prioritare ale Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei pentru anul 2000 şi perspectivă //
Buletinul învăţămîntului, 2000, nr. 1-2
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delimitare a educaţiei realizate în procesul instructiv-educativ formal de educaţia nonformală,
realizată în afara clasei şi a şcolii. Concepţia reia atitudinile valorice faţă de om, viaţă,
cultură, muncă, Patrie, expuse în Concepţia dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova,
şi care urmează a fi formate în anii copilăriei şi adolescenţei.
Revigorarea spirituală a societăţii a impus modificarea Legii Învăţămîntului şi
introducerea în planul de învăţămînt, ca disciplină obligatorie pentru clasele I-IV, şi opţională
pentru celelalte clase, a disciplinei Educaţia moral-spirituală, prin care se înţelege
reconstituirea integralităţii valorilor morale şi a celor religioase, separate artificial de
ideologia comunistă prin ateismul militant şi interzicerea religiei în şcoală şi în societate. În
perspectivă didactică, însă, disciplina şcolară Educaţia moral-spirituală îşi propune, în
conformitate cu prevederile Constituţiei, care separă Biserica de Stat, delimitarea valorilor
spirituale ale religiei de aspectul dogmatic al religiei, acesta din urmă fiind de competenţa
exclusivă a Bisericii8. Avînd în vedere raportul de forţe politice în parlament şi în viaţa
socială a Republicii Moldova această soluţie de readucere a religiei în şcoală este unica
posibilă la etapa actuală de dezvoltare a învăţămîntului.
Accentuăm faptul că, deşi în învăţămînt au fost operate modificări de fond, Republica
Moldova nu şi-a elaborat pînă la moment o doctrină politică a educaţiei, redată într-un
document juridic cu statut organic, refractar perpetuării diverselor culori politice în parlament,
adică a unei doctrine care să asigure stabilitatea şi caracterul ireversibil al reformelor
efectuate. Cauza principală a acestei situaţii este incertitudinea strategiei politice a
guvernanţilor şi a populaţiei, care este neomogenă:
etnic: o mare parte din populaţia băştinaşă ori îşi declină identitatea românească ori în
general nu acordă vreo importanţă apartenenţei naţionale, celelalte etnii fiind de orientare
prorusă şi/sau prosovietică;
cultural: majoritatea populaţiei o reprezintă generaţiile de oameni formaţi preponderent
în contextul variantei sovietice a culturii ruse;
confesional: prezenţa a două mitropolii − Mitropolia Basarabiei, creată în perioada
interbelică şi subordonată tradiţional Bisericii Ortodoxe Române, şi Mitropolia Chişinăului şi
a Întregii Moldove, creată de curînd de Biserica Ortodoxă Rusă pe teritoriul Republicii
Moldova pentru a-i submina unitatea şi integritatea confesională, precum şi a unui număr
mare de secte, care concurează cele două mitropolii;
economic: nici una din estimările specialiştilor făcute pînă la moment nu atribuie
economiei tenebre mai puţin de 60%; sub aspect etnic, proporţia averilor deţinute este în
defavoarea populaţiei băştinaşe; aproape un milion de populaţie aptă de muncă – din cele 4
mln. în total, fac munca la negru peste hotare, ne fiind protejate în vreun fel şi care – un lucru
şi mai important! nu participă la viaţa politică a ţării;
ideologic: generaţiile mai în vîrstă sunt decepţionate şi speră la revenirea în socialism;
un număr mare de persoane din generaţia celor care au luptat pentru eliberarea naţională au
abandonat-o decepţionaţi şi s-au conformat la legile dure ale societăţi pe care statul o
reglementează din ce în ce mai puţin; generaţia educată în şcoli după 1987 reprezintă speranţa
schimbării, dar, din cauza dominaţiei fărădelegii şi a corupţiei, nu poate impune societăţii o
voinţă politică precumpănitoare, determinantă.
În pofida problemelor şi a impedimentelor de tot felul, reforma învăţămîntului din
Republica Moldova este unica reformă socială care a reuşit la toţi parametrii, ea datorîndu-se
nu atît factorilor de decizie politică şi managerială ci mai degrabă intelectualităţii care, pe
parcursul a deja cincisprezece ani, realizează un martiriaj fără precedent în Europa
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Concepţia educaţiei în Republica Moldova // Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, Chişinău, 2000
Concepţia educaţiei moral-spirituale a elevilor // Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei / Vl. Pâslaru,
A. Cara, V. Palaria, 2001
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Occidentală, pentru a oferi tinerei generaţii şansa decisivă de a depăşi condiţia existenţială a
părinţilor, în aceasta văzîndu-se şi speranţa pentru rezidirea identităţii naţionale a populaţiei
care formează poporul acestui stat.
Figura 2. Cota cheltuielilor publice pentru învăţămînt (1995−2002)
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Sursa: Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova.

3. Accesul copiilor la programele de educaţie preşcolară
Tradiţional, în Republica Moldova, accesul copiilor de 0−7 ani la programe
educaţionale se realiza prin sistemul de instituţii preşcolare publice: creşe pentru copiii de
1,5−3 ani şi grădiniţe pentru cei în vîrstă de 3−6(7) ani. Lipsa voinţei politice şi absenţa unei
strategii naţionale vis-a-vis de această categorie de copii, au redus simţitor accesul copiilor de
0−7 ani la programele de educaţie şi dezvoltare timpurie şi la diminuarea calităţii acestora.
În ultimii şase ani numărul instituţiilor preşcolare din Republica Moldova s-a redus cu
29%: de la 1680 în anul 1995 la 1192 în anul 2002. Majoritatea grădiniţelor rurale care încă
mai funcţionează îşi sistează activitatea în perioada de iarnă pentru 3−4−6 luni, pretextul fiind
lipsa agentului termic, dar şi din cauza atitudinii iresponsabile a autorităţilor publice locale.
Fiind închise, unele grădiniţe nu-şi mai reiau activitatea luni şi ani la rînd, reducînd dramatic
accesul la educaţia timpurie pentru un număr mare de copii. Clădirile, baza materială şi
didactico-metodică a grădiniţelor închise se pierde. Multe edificii sînt vîndute sau date în
arendă pentru un termen nelimitat, fiind folosite în scopuri străine educaţiei: depozite, cămine,
firme. Pentru a fi salvate, unele instituţiile preşcolare au fost transformate în şcoli primare sau
în complexe educaţionale de tipul “grădiniţă – şcoală primară”.
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Tabelul 2. Instituţii preşcolare
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Numărul de instituţii de
învăţămînt preşcolare

1 680

1 596

1 497

1 399

1 201

1 135

1 128

1 192

Copii, mii

161,3 146,9 138,8 126,0 101,0

93,7

96,5

104,0

În % faţă de numărul de
copii de vîrsta de 1−6 ani
Cadre didactice, mii

45

43

43

40

37

36

38

40

17,6

15,0

14,7

13,2

9,8

8,9

9,0

9,6

Sursa: Departamentul de Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova.

Accentuăm faptul că conform Legii învăţămîntului pregătirea pentru şcoală este
obligatorie numai pentru copiii ce au atins vîrsta de 5 ani. În cazul acestor copii situaţia este
relativ mai bună, rata globală de şcolarizare constituind 77%. Ceilalţi copii nu frecventează
grădiniţa sau grupele de pregătire către şcoală din diverse motive, cauza cea mai frecventă
fiind de ordin material: lipsa resurselor financiare pentru a achita taxele cerute de grădiniţă,
lipsa de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru perioada rece a anului, absenţa grupelor
respective în multe localităţi rurale mici.

4. Situaţia copiilor instituţionalizaţi
Fiind o fiinţă umană fragilă, pentru o dezvoltare armonioasă, copilul, în evoluţia şi
devenirea sa, are nevoie de sprijin şi protecţie continuă. Copilului care trăieşte în condiţii
deosebit de dificile sau se află în dificultate din cauza problemelor de dezvoltare trebuie să i
se acorde o atenţie deosebită. Susţinerea şi educarea copilului aflat în dificultate este, evident,
o prerogativă a statului şi a societăţii în ansamblu.
În Republica Moldova sistemul instituţional de îngrijire şi educaţie a copiilor în
dificultate este o structură complexă aflată în subordinea a trei ministere: Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei. Instituţiile de îngrijire şi
educaţie a copiilor în dificultate sunt finanţate în mod diferit: o parte din ele sunt finanţate de
la bugetul central, iar altele de la bugetele locale.
Ministerului Sănătăţii este responsabil şi dirijează activitatea caselor specializate pentru
copiii de vîrsta 0−6 ani cu diverse maladii şi deficienţe psiho-fizice, orfani sau abandonaţi.
Aceste instituţii asigură realizarea următoarelor obiective: îngrijirea, tratamentul şi
reabilitarea copiilor. La împlinirea vîrstei de 7 ani copii sunt transferaţi în instituţiile
rezidenţiale de învăţămînt subordonate Ministerului Educaţiei, iar copiii cu deficienţe psihice
şi neuro-fizice severe sunt transferaţi în instituţiile Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
În prezent, în subordinea Ministerului Sănătăţii se află trei case de copii cu o capacitate de
410 locuri, numărul de copii instituţionalizaţi fiind de 385. Casa Republicană de Copii este
finanţată de la bugetul republican, iar casele de copii din Chişinău şi Bălţi − de la bugetele
locale.
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei este responsabil de activitatea caselor
internat pentru copii cu dizabilităţi psihofizice severe (paralizie cerebrală infantilă, epilepsie,
schizofrenie, retard mintal mediu şi sever etc.), în care ei beneficiază de îngrijire, întreţinere
şi asistenţă medicală. Aceste instituţii acordă asistenţă copiilor în vîrstă de 6−18 ani. După
atingerea vîrstei de 18 ani persoanele respective sînt plasate în casele pentru adulţi,
subordonate aceluiaşi minister. Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei are în
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subordinea sa două case de copii − cea din Orhei cu capacitatea de 340 locuri pentru băieţi şi
cea din Hînceşti cu capacitatea de 200 locuri pentru fete. În aceste instituţii sunt plasaţi copii
din toată ţara, finanţarea fiind diferită − casa de copii din Orhei este finanţată de la bugetul
central, iar cea din Hînceşti de la bugetul local.
În subordinea Ministerului Educaţiei se află instituţiile de tip internat pentru copii
orfani, copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, pentru copii cu boli cronice, cu deficienţe
motorii, senzoriale şi mintale şi pentru copii cu diverse anomalii în dezvoltare fizică şi
psihică. Obiectivele acestor instituţii constau în crearea unor condiţii decente de întreţinere,
educaţie şi recuperare, ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor. În instituţiile respective copii se
află de la vîrsta de 6 pînă la 16−17 ani. La etapa actuală în subordinea Ministerului Educaţiei
se află 62 de instituţii, în care sînt îngrijiţi şi educaţi circa 12500 de copii. Aceste instituţii sînt
finanţate de la bugetul central (37 de instituţii) şi de la bugetele locale (25 de instituţii).
În cele trei case de copii subordonate Ministerului Educaţiei sînt internaţi 140 de copii.
Direcţiile prioritare de activitate ale acestor instituţii rezidă în crearea unor condiţii normale
de întreţinere apropiate de cele din familie, identificarea modalităţilor de plasare a copiilor în
familii (adopţia, tutela), pregătirea pentru integrarea socială.
Circa şase mii de copii ce provin din familii socialmente vulnerabile sau temporar au
rămas fără îngrijirea părinţilor sînt îngrijiţi şi educaţi în 18 instituţii de tip internat în care se
organizează studii gimnaziale. Ca regulă, aceşti copii provin din familii în care nu sînt
asigurate condiţiile necesare pentru întreţinerea şi educaţia lor: familii sărace cu mulţi copii,
familii incomplete (un părinte decedat, mame solitare, părinţi divorţaţi), părinţi care nu
lucrează, familii cu mediu needucogen etc. Statul, în baza deciziilor organelor
autoadministrării locale, temporar îşi asumă responsabilitatea pentru întreţinerea şi educaţia
gratuită a acestor copii. Perioada de aflare a copiilor în astfel de instituţii depinde de
ameliorarea stării materiale sau a climatului educogen din familiile respective.
Şcolile speciale sînt destinate pentru îngrijirea, tratarea şi educaţia copiilor cu deficienţe
fizice şi senzoriale, cu comportament deviant, cu tulburări neurologice şi ortopedice,
deficienţe auditive sau vizuale. În prezent, în aceste şcoli sînt internaţi circa 1250 copii cu
deficienţe fizice şi senzoriale (orbi şi slabi văzători, surzi şi hipoacuzici, deficienţe
locomotorii etc.). Instituţiile respective au drept obiectiv educaţia, corecţia, asistenţa medicală
şi reabilitarea copiilor în scopul asigurării dezvoltării fizice şi psihice şi integrării lor
ulterioare în comunitate.
Şcolile de tip sanatorial, în total 3 gimnazii, cuprind copiii cu maladii cronice ale
sistemului cardio-vascular, copiii cu boli neurologice în vîrstă de 7−16 ani. Copiii din aceste
instituţii sînt selectaţi în baza unor examene medicale şi ulterior externaţi după reabilitarea şi
întremarea sănătăţii timp de 6–12 luni. Şcolile sanatoriale au drept scop asistenţa medicală,
reabilitarea psiho-fizică şi educaţia copiilor bolnavi.
Cele 28 de şcoli auxiliare reprezintă cel mai mare grup de instituţii rezidenţiale, în care
se realizează educaţia şi corecţia dezvoltării copiilor cu deficienţe intelectuale lejere şi medii.
Contingentul acestor instituţii constituie circa 4 mii copii. Majoritatea copiilor din aceste
instituţii, aproximativ 85%, sînt din familii socialmente vulnerabile. Copiii se află în instituţii
pînă la absolvirea învăţămîntului obligatoriu de 9 clase.
Analiza situaţiei existente arată că instituţionalizarea copiilor este impusă de mai mulţi
factori, factorul principal fiind sărăcia şi problemele asociate ei. Ierarhizarea cauzelor
instituţionalizării este dependentă de tipul instituţiei. Pentru copiii din instituţiile auxiliare,
pentru copiii cu deficienţe senzoriale, deficienţă motorii şi boli cronice sărăcia este o cauză
esenţială, dar totodată adiacentă, cauza primară fiind deficienţa în dezvoltarea psihofizică a
copilului. Copiii din instituţiile de tip general (şcolile-internat, casele de copii, orfelinatele)
sînt instituţionalizaţi din cauza problemelor din familie, evident, sărăcia fiind cauza primară.
Cu regret, în Republica Moldova practic nu există un mecanism de ajutorare a copiilor
aflaţi în dificultate fără a apela la metoda cea mai nedorită − instituţionalizarea lor. Datele
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statistice din anul 2000 reflectă următoarea situaţie privind asistenţa acordată copiilor pînă la
instituţionalizare: numai 35,10% din copii au beneficiat de asistenţă medicală specializată, iar
28,75% de asistenţă pedagogică (au frecventat instituţia preşcolară şi/sau şcoală de la locul de
baştină); 8,08% au primit un ajutor social (pensii), în 22,96% de cazuri informaţia respectivă
lipseşte. Acest fapt demonstrează foarte clar că asistenţa psiho-pedagogică, medicală şi
socială acordată copilului pînă la instituţionalizare este ineficientă, iar lipsa în comunitate a
acestor servicii impune instituţionalizarea lui. În consecinţă, cel mai frecvent plasarea copiilor
în instituţiile rezidenţiale de îngrijire şi educaţie este iniţiată de părinţi şi de consiliile
pedagogice ale instituţiilor locale de învăţămînt. Menţionăm, că iniţierea de către părinţi a
procedurii de instituţionalizare a copilului (51,02% din toate cazurile de instituţionalizare)
este făcută la sugestia consiliilor pedagogice şi/sau a lucrătorilor medicali. Mai mult ca atît, în
43,69% de cazuri de instituţionalizare, procedura respectivă a fost iniţiată de mai mulţi
subiecţi locali, fapt ce confirmă ipoteza că chiar şi cadrele de specialitate încă nu au
conştientizat rolul benefic al integrării copiilor respectivi în viaţa comunităţii. Evident, acest
lucru va complica şi mai mult procesele de deinstituţionalizare a copiilor care ar putea
beneficia de o îngrijire şi o educaţie adecvată în familie sau la locul de trai.
În general, condiţiile de trai ale copiilor instituţionalizaţi sînt grele. Cauzele acestei
situaţii sînt cunoscute − finanţarea insuficientă şi utilizarea neraţională a mijloacelor modeste
alocate de stat, de comunitatea locală şi de organizaţiile de binefacere. Finanţarea anuală este
doar la nivelul a 54,8% din necesităţi. În consecinţă, administraţia instituţiilor respective poate
asigura numai achitarea plăţilor curente pentru hrană, serviciile comunale, haine şi unele
obiecte de uz cotidian. Lipsa acută de finanţe nu permite alimentarea copiilor conform
necesităţilor fiziologice ale organismului în creştere şi organizarea alimentaţiei dietetice.
Subnutriţia cronică reprezintă un factor de risc major pentru dezvoltarea fizică şi psihică a
copiilor, provocînd scăderea capacităţii de muncă, deficienţe în dezvoltarea intelectuală. Tot
din cauza finanţării insuficiente, în 80% din instituţiile de tip internat lipsesc medicamentele
şi trusele necesare pentru acordarea asistenţei medicale, iar examinările profilactice ale
copiilor au fost efectuate numai în 50% din instituţii. Majoritatea lucrătorilor medicali din
aceste instituţii nu au categorii de calificare şi nu au trecut în ultimii cinci ani cursuri de
perfecţionare profesională.
Prin urmare, la etapa actuală se impune intervenţia tuturor factorilor responsabili de
îngrijirea şi educarea copiilor aflaţi în dificultate în scopul perfecţionării sistemului legislativ,
juridic şi de protecţie socială, reevaluării modului de organizare şi de funcţionare a sistemului
instituţional, crearea şi dezvoltarea serviciilor de alternativă. Pornind de la multitudinea
factorilor ce condiţionează instituţionalizarea, prevenirea acestui fenomen ar fi eficientă prin
intervenţia activă asupra cauzelor instituţionalizării:
la nivelul familiei – prin măsuri de protecţie socială a familiei, prin asistenţă medicală şi
psiho-pedagogică a copiilor aflaţi în dificultate, prin suport financiar, suport juridic, consiliere
etc.;
la nivelul şcolii – prin elaborarea unor programe eficiente de dezvoltare, educaţie şi
recuperare a copiilor aflaţi în dificultate, prin crearea de şcoli incluzive pentru copiii cu
probleme de dezvoltare şi probleme sociale, prin organizarea timpului liber al copiilor din
familiile vulnerabile, incomplete, cu probleme relaţionale etc.;
la nivelul comunităţii – prin implicarea autorităţilor locale în crearea de servicii
alternative de îngrijire, educaţie şi recuperare a copiilor aflaţi în dificultate, prin schimbarea
atitudinii şi mentalităţii autorităţilor şi a societăţii în raport cu copiii aflaţi în dificultate, prin
facilitarea accesului copiilor aflaţi în dificultate şi a familiilor acestora la servicii alternative
de îngrijire şi educaţie;
la nivelul naţional – prin restructurarea modelului actual de instituţionalizare, prin
elaborarea unor programe pentru formarea şi dezvoltarea profesională a personalului implicat
în educarea, recuperarea şi integrarea copiilor aflaţi în dificultate, prin crearea alternativelor la
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instituţionalizare în localităţile rurale. Este absolut necesară promovarea programelor de
asistenţă socială în formă de indemnizaţii lunare copiilor aflaţi în dificultate, invalizilor,
familiilor numeroase etc.

5. Asigurarea cu manuale şcolare
Formal, pînă în anul 1998, manualele se distribuiau elevilor fără plată prin intermediul
bibliotecilor şcolare. De fapt, resursele bugetare alocate Ministerului Educaţiei erau absolut
insuficiente, iar manualele necesare proveneau mai mult din donaţiile externe decît din
activitatea editorială propriu-zisă. De exemplu, bugetul anului 1996 prevedea alocarea a
echivalentului de 2,5 mln. dolari SUA pentru editarea manualelor, dar situaţia bugetară
precară din acea perioadă a permis disbursarea aproximativ a 10% din această sumă.
Finanţarea procesului de editare a manualelor pentru învăţămîntul obligator devenise în anii
1996-1997 o problemă care practic nu mai putea fi rezolvată prin metodele tradiţionale,
moştenite de la sistemul centralizat de comandă.
Tabelul 3. Alocările prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei pentru editarea manualelor
1997

1998

1999

2000

2001

2002

4,0

6,0

6,0

3,5

4,0

3,2

Alocări pentru editarea
manualelor, mln. lei
Sursa: Ministerul Educaţiei

Lipsa unui mecanism durabil de finanţare a procesului de editare a manualelor a impus
conducerea de atunci a ministerelor învăţămîntului şi finanţelor să apeleze la serviciile
organismelor financiare internaţionale, cu ajutorul cărora a fost elaborată şi, începînd cu anul
1998, implementată Schema de închiriere a manualelor. Conform noului mecanism, editarea
manualelor şcolare se efectuează din contul unui împrumut oferit de Banca Mondială,
manualele respective fiind oferite elevilor contra unei taxe anuale de arendă. Durabilitatea
financiară a Schemei de închiriere este asigurată prin faptul că după scoaterea din circuit a
manualelor uzate, reeditarea lor se va efectua din contul mijloacelor provenite din taxele de
arendă. Pe parcursul anilor 1998−2001 au fost editate 74 de titluri de manuale şcolare cu un
tiraj total de 2,8 mln. de exemplare.
Tabelul 4. Editarea manualelor şcolare în cadrul Proiectului de reformare a învăţămîntului
general din Republica Moldova

Titluri
Exemplare

1998
3
242 mii

1999
20
685 mii

2000
31
1193 mii

2001
20
702 mii

Sursa: Ministerul Educaţiei, Fondul Extrabugetar de Manuale

Din avantajele principale ale Schemei de închiriere a manualelor vom menţiona:
− asigurarea şcolilor cu manuale moderne ce corespund curriculei şi noilor
tehnologii de predare-învăţare;
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− accesul elevilor ce provin din familiile sărace la studii prin achitarea taxelor de
arendă de către organele administraţiei publice locale;
− formarea şi consolidarea pieţei de manuale şi de servicii editoriale;
− durabilitatea financiară, fapt ce permite reeditarea manualelor şcolare în funcţie de
necesităţile fiecărei instituţii de învăţămînt.
Tabelul 5. Subvenţii acordate copiilor din familiile social vulnerabile pentru achitarea taxelor
de închiriere a manualelor din partea organelor administraţiei publice locale

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

0,6

1,01

36,0

130,0

Subvenţii acordate,
mii de lei

Sursa: Ministerul Educaţiei, Fondul Extrabugetar de Manuale

Neajunsurile mecanismului de asigurare cu manuale au devenit evidente odată cu
implementarea lui:
− proiectul prevede editarea tuturor manualelor destinate minorităţilor naţionale, cu
excepţia celor de limba maternă, numai în limba rusă, fapt ce perpetuează
procesul de rusificare forţată a elevilor proveniţi din familiile neruse;
− în pofida faptului că preţurile de cost ale manualelor de limbă ucraineană, găgăuză
şi bulgară sînt foarte mari, schema nu prevede un mecanism echitabil de
recuperare a cheltuielilor de editare şi distribuire a manualelor;
− lipsa unui suport financiar durabil în cazul implementării Schemei de închiriere a
manualelor în învăţămîntul liceal.
Fig. 3. Preţul de cost al manualelor de limba maternă, lei

Limba ucraineana
Limba gagauza
Limba bulgara
Limba rusa
Limba romana
0
Clasa a III-a

50
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200

250

300

Clasa a VI-a

Sursa: Ministerul Educaţiei, Fondul Extrabugetar de Manuale.
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6. Şcoala rurală mică în perioada de tranziţie
Conform estimărilor făcute de către Ministerul Educaţiei9, în Republica Moldova
numărul mediu de elevi în clasele de gimnaziu este 24. În acest context, prin şcoala rurală
mică vom avea în vedere şcolile primare şi gimnaziile amplasate în localităţi săteşti în care
numărul de clase variază între 1−9, iar numărul mediu de elevi în clasă este egal sau mai mic
ca 15. De exemplu, în anul de studii 2000−2001 în Republica Moldova funcţionau 115 şcoli
primare din care 55 erau şcoli primare mici. Tot în acest an de studii din cele 661 de gimnazii
219 erau gimnazii rurale mici.
Tabelul 6. Şcolile rurale mici
Judeţul
Bălţi
Cahul
Chişinău
Edineţ
Lăpuşna
Orhei
Soroca
Tighina
Taraclia
Ungheni
UTA Găgăuzia
Total

Şcoli primare
Numărul de
Numărul de
instituţii
elevi
11
344
8
279
3
100
2
65
3
102
7
190
20
482
1
60
55
1622

Gimnazii
Numărul de
Numărul de
instituţii
elevi
43
4529
8
807
17
1854
35
4015
14
1376
32
3593
36
4153
10
998
24
2429
219
23754

Sursa: Ministerul Educaţiei.

În 38 de gimnazii şi 50 de şcoli primare mici funcţionează clase cu predare simultană.
Majoritatea şcolilor rurale mici care includ astfel de clase se află în localităţile fostelor judeţe
Soroca şi Orhei. Deschiderea claselor cu predare simultană este impusă de numărul mic de
copii care se înscriu în şcolile respective. Chiar din numărul total mic de copii care sînt în
aceste localităţi, mulţi părinţi înscriu copii săi, din diferite motive, la alte şcoli. În cazul în
care directorul şcolii nu doreşte să deschidă clase cu predare simultană, copii sînt înscrişi în
clasa întîi peste un an. În astfel de cazuri jumătate dintre copii din sat trebuie să meargă la
şcoală mai tîrziu ori mai devreme cu un an. Părinţii sînt, de regulă, în faţa unei dileme. Ei nu
ştiu cum este mai bine să procedeze cu copii lor, alegerea, în cazul de faţă, fiind foarte
limitată.
În şcolile rurale mici se atestă o lipsă acută de cadre didactice. Numai 30% din
profesorii ce predau în aceste şcoli au grade didactice, 50% de procente din ei nu dispun de
pregătirea de specialitate necesară, 65% din profesori predau cîte 3 discipline şcolare.
9

Gh. Gîrneţ. Starea actuală a învăţămîntului general din Republica Moldova // Reformarea sistemului
educaţional, Institutul de Politici Publice, Editura Arc, Chişinău, 2001
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Majoritatea şcolilor rurale mici funcţionează în clădiri adaptate care nu dispun de spaţiile
necesare: săli de clasă, săli pentru calculatoare, săli pentru sport, laboratoare de fizică şi
chimie, ateliere, cantine, săli pentru festivităţi etc., din care cauză se lucrează în 2 schimburi
sau în mai multe clădiri mici situate la distanţe mari. Ca regulă, multe din clădirile în care sînt
amplasate şcolile sînt foarte vechi, ele nu au fost reparate de zeci de ani, iar primăriile locale
nu dispun de mijloace financiare pentru a le repara. În multe cazuri administraţia publică
locală este nevoită să întreţină în cadrul unei singure comune mai multe şcoli mici amplasate
în diferite localităţi, neavînd pentru aceasta mijloacele financiare necesare. Evident, în astfel
de condiţii practic este imposibilă amenajarea şi dotarea laboratoarelor de fizică, chimie,
informatică, a sălilor pentru educaţia fizică.
Una dintre condiţiile desfăşurării normale a procesului educaţional în instituţiile de
învăţămînt este prezenţa unei biblioteci completate cu literatură de referinţă, literatură
metodică pentru profesori, literatura artistică pentru elevi, manuale. Cu regret, bibliotecile
şcolilor primare mici conţin numai manualele şcolare obligatorii. În astfel de biblioteci lipsesc
dicţionarele şi enciclopediile, este foarte mic fondul de literatură artistică pentru copii, în
special pentru cei de vîrsta 6−9 ani. Literatura artistică existentă este în mare măsură în limba
rusă sau în limba română dar în grafie chirilică. Multe din bibliotecile acestor şcoli nu sînt
abonate la nici o ediţie periodică.
Prin urmare, autorităţile centrale şi administraţia publică locală nu asigură accesul
copiilor din localităţile rurale mici la studii de calitate, nu promovează politici educaţionale
eficiente ce ar oferi şanse egale la studii tuturor copiilor, indiferent de locul de naştere şi locul
de trai.

7. Informatizarea învăţămîntului preuniversitar
Informatica participă la formarea şi dezvoltarea generală a personalităţii, accentul
instruirii la informatică fiind pus pe dezvoltarea gîndirii logice şi algoritmice (structurate).
Activitatea persoanei într-un mediu ce devine informatizat este posibilă numai avînd
cunoştinţe şi deprinderi de comunicare cu calculatorul, fapt ce se exprimă prin noţiunea de
cultură informaţională. Informatica ca ştiinţă dictează necesitatea unei pregătiri generale a
persoanelor care ulterior vor utiliza calculatorul, reţelele de calculatoare şi sistemele
informaţionale. Cunoştinţele din domeniul informaticii au un caracter universal şi se aplică,
practic, în toate domeniile activităţii umane.
Ca disciplină şcolară informatica are ca scop principal formarea şi dezvoltarea gîndirii
algoritmice a elevului. Studierea informaticii în şcolile din Republica Moldova se bazează pe
următoarele principii:
− îmbinarea proceselor de predare-învăţare a cunoştinţelor teoretice cu activităţile
practice la calculatoarele personale;
− respectarea particularităţilor de vîrstă şi individuale în dezvoltarea gîndirii
algoritmice ;
− interdisciplinaritate;
− echilibrul încărcăturii informaţionale;
− continuitate între clase şi cicluri;
− diferenţierea predării-învăţării.
Se preconizează că studierea informaticii în învăţămîntul preuniversitar va asigura:
− pregătirea psihologică şi practică a elevilor pentru utilizarea calculatorului prin
activităţi specifice vîrstei;
− formarea deprinderilor practice de lucru cu calculatorul;
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− cunoaşterea informaticii ca ştiinţă ce include elemente de algoritmizare, modelare,
programare, logică, metode de păstrare şi de prelucrare a informaţiei;
− cunoaşterea sistemului de calcul ca instrument (editoare de text, editoare grafice şi
de sunet, tabele de calcul, sisteme de gestiune a bazelor de date etc.);
− cunoaşterea sistemului de calcul ca obiect (bazele logice şi aritmetice ale tehnicii de
calcul, structura şi funcţionarea calculatorului, dispozitivelor periferice, reţelele de
calculatoare);
− formarea gîndirii algoritmice.
Pînă în anul 1997 şcolile republicii dispuneau de 852 de calculatoare de cele mai diverse
tipuri, număr absolut insuficient pentru realizarea obiectivelor propuse. Situaţia a început să
se schimbe odată cu demararea proiectului COMSOROS, care prevedea dotarea şcolilor pilot
cu calculatoare IBM compatibile şi conectarea lor la Internet.
În anul 1998, Guvernul Republicii Moldova a încheiat un contract cu corporaţia
Hewlett Packard conform căruia au fost procurate 885 de clase de calculatoare, fiecare clasă
incluzînd un server şi zece staţii de lucru. Cu unele excepţii, calculatoarele procurate au fost
repartizate în instituţiile şcolare, acordîndu-se prioritate liceelor şi şcolilor medii (fig. 4, fig. 5
şi fig. 6).
Fig. 4. Nivelul de asigurare a gimnaziilor cu tehnică de calcul
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Sursa: Ministerul Educaţiei, Centrul Noilor Tehnologii Informaţionale.
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Fig. 5. Nivelul de asigurare a şcolilor medii cu tehnică de calcul
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Sursa: Ministerul Educaţiei, Centrul Noilor Tehnologii Informaţionale.
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Fig. 6. Nivelul de asigurare a liceelor cu tehnică de calcul
(procente)
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Sursa: Ministerul Educaţiei, Centrul Noilor Tehnologii Informaţionale.

Din analiza datelor prezentate în fig. 4 se observă că elevii din majoritatea absolută a
gimnaziilor, cu excepţia celor din municipiul Chişinău, practic nu au acces la tehnologiile
informaţionale. O situaţie relativ mai bună se atestă în cazul şcolilor medii (fig. 5), în care şi
discrepanţele în plan teritorial sînt mai mici. Cu regret, în cazul liceelor (fig. 6), discrepanţele
în dotarea curentă cu tehnică de calcul nu oferă şanse egale la studii de calitate elevilor din
localităţile fostelor judeţe Orhei şi Tighina, într-o situaţie puţin mai bună fiind cei din
20

localităţile fostelor judeţe Chişinău, Edineţ, Lăpuşna şi Ungheni. Cu regret, pînă în prezent
numai 20 de instituţii de învăţămînt preuniversitar de stat beneficiază de conexiuni Internet,
însă şi acestea sînt realizate prin linii telefonice convenţionale.

8. Concluzii
Analiza sistemului de învăţămînt din Republica Moldova în comparaţie cu alte ţări ne
demonstrează că autorităţile, în colaborare cu societatea civilă, ar trebui să stabilească
sarcinile referitoare la Obiectivul nr. 2 pornind de la următoarele opţiuni:
A. Realizarea accesului universal la educaţia primară.

În acest caz se vor utiliza indicatorii de monitorizare stabiliţi în Declaraţia Mileniului.
Evident, în cazul Republicii Moldova se cere:
1. Elaborarea metodologiei de calcul a indicatorului nr. 7 − Ponderea copiilor
care, fiind înscrişi în clasa I-a, ajung în clasa a V-a.
2. Elaborarea metodologiei de estimare anuală a indicatorului nr. 8 − Rata ştiinţei
de carte la persoanele de 15−24 de ani.
3. Includerea indicatorilor nr. 7-8 în formularele statistice oficiale şi iniţierea
procesului de colectare a datelor respective.
Ca sarcină intermediară ar putea servi sporirea Ratei încadrării nete în educaţia primară
de la 84% în anul 2002 la 89% în anul 2006.
B. Realizarea obiectivelor Strategiei naţionale “Educaţie pentru toţi”.

Strategia în studiu stabileşte direcţiile prioritare ce urmează:
1. Educaţia timpurie
− majorarea către anul 2007 pînă la 75% a ratei de înrolare în programele
preşcolare pentru copii de vîrstă între 3-5 ani şi pînă la 100% pentru copiii de
6-7 ani, precum şi reducerea în aceiaşi perioadă la mai puţin de 5% a
discrepanţelor dintre regiunile rurale şi urbane, dintre grupele dezavantajate şi
cele cu venituri medii.
2. Accesul la educaţia de bază de calitate
− asigurarea pînă în anul 2007 a accesului tuturor copiilor la educaţia de bază
de calitate, ceea ce va contribui la dezvoltarea deprinderilor esenţiale pentru
viaţă, inclusiv educaţia pentru sănătate, educaţia civică, educaţia pentru viaţa în
familie, instruirea profesională etc.;
− asigurarea către anul 2015 a accesului tuturor copiilor, în special al celor ce
locuiesc în condiţii dificile, la o educaţie completă, liberă, obligatorie şi de
calitate;
− promovarea politicilor de integrare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale
în sistemul educaţional comun, elaborarea suportului metodic adecvat, în
special pentru instruirea copiilor în situaţii deosebit de dificile de dezvoltare
şi/sau sociale;
− creşterea sau cel puţin menţinerea către anul 2007 a nivelului actual de 95%
al gradului de ştiinţă de carte şi asigurarea accesului tuturor adulţilor la
programele de educaţie în familie, programe ce le vor permite să-şi dezvolte
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aptitudinile native şi abilităţile de comunicare cu copiii, vor asigura respectarea
drepturilor copiilor.
3. Educaţia nonformală
− dezvoltarea potenţialului uman al fiecărui cetăţean pentru o viaţă socială şi
economică activă, oferind în acest scop trasee şi oportunităţi educaţionale de
alternativă, în special pentru tinerii şi adulţii aflaţi în circumstanţe dificile.
Indicatorii de monitorizare, în total 53 la număr, ar putea fi colectaţi de Departamentul
de Statistică şi Sociologie, Ministerul Educaţiei şi organele administraţiei publice locale.
C. Informatizarea sistemului educaţional.

Această opţiune pare destul de ambiţioasă şi depăşeşte cadrul tradiţional care se referă
la educaţia din ţările sărace şi cele în curs de dezvoltare.
În cadrul opţiunii Informatizarea sistemului educaţional sarcina principală ar putea fi
formulat ca “Implementarea către anul 2015 în toate instituţiile de învăţămînt din Republica
Moldova a tehnologiilor informaţionale moderne”, stabilindu-se ca indicatori:
- numărul de calculatoare la 100 de elevi în clasele de nivel primar/secundar;
- numărul de calculatoare conectate la Internet pentru 100 de elevi în clasele de nivel
primar/secundar;
- numărul de calculatoare ce au o viteză înaltă de conectare la Internet pentru 100 de
elevi în clasele de nivel primar/secundar/terţiar;
- procentul de profesori (neinformaticieni) care utilizează în mod regulat Internetul ;
- numărul de instituţii de învăţământ ce oferă studii de nivelul trei în domeniul
tehnologiilor informaţionale;
- cota disciplinelor şcolare asigurate cu cursuri de instruire asistată de calculator;
- ponderea studiilor asistate de calculator în cadrul fiecărei discipline şcolare;
- numărul şi ponderea profesorilor ce au trecut cursuri de perfecţionare în domeniul
instruirii asistate de calculator;
- numărul şi ponderea instituţiilor şcolare cu reţele de calculatoare Intranet;
- ponderea instituţiilor cu conectare permanentă la Internet;
- ponderea instituţiilor cu conectare la Internet prin canale de bandă largă;
- cheltuieli pentru informatizarea învăţămîntului în cifre absolute şi ca procent din
cheltuielile totale pentru educaţie.
Menţionăm, că ultima opţiune ar corespunde tendinţelor moderne din domeniul
educaţiei, asigurînd dinamizarea şi eficientizarea procesului de studii.
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