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Introducere

În ultimii cincisprezece ani, sistemul educaţional din Republica Moldova a trecut prin mai multe
reforme, care au avut drept scop modernizarea şi democratizarea învăţământului, crearea
condiţiilor pentru valorificarea potenţialului fiecărui copil, indiferent de starea materială a familiei,
mediul de reşedinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită sau opţiunile religioase ale părinţilor.
Principalele domenii de intervenţie ale reformei au fost doctrina sistemului educaţional, structura
sistemului de învăţământ, curricula scrisă, curricula predată şi curricula învăţată, conceptele şi
metodele de evaluare, administrarea şi finanţarea învăţământului.
În ce măsură aceste reforme au adus şcoala mai aproape de copil, i-au deschis noi orizonturi? Este
oare impactul acestor reforme unul de esenţă sau mai mult unul de imagine? Sunt oare schimbările
care au intervenit în sistemul de învăţământ, ireversibile? Garantează oare aceste schimbări
incluziunea şi echitatea socială? Asigură oare schimbările din sistemul de învăţământ din perioada
analizată şanse egale pentru toţi copiii? Sunt oare adecvate metodele de predare, învăţare şi
evaluare cerinţelor unei educaţii moderne? Corespund oare cunoştinţele şi abilităţile absolvenţilor
sistemului nostru de învăţământ aspiraţiilor personale ale fiecărui copil şi cerinţelor unei societăţi
moderne, aflate în permanentă schimbare?
Reformarea în continuare a sistemului educaţional în scopul asigurării dreptului fiecărui copil
de a avea o educaţie de calitate presupune o evaluare relevantă şi veridică a învăţământului
prin prisma cerinţelor înaintate faţă de şcolile prietenoase faţă de copil. Fiind promovat la nivel
internaţional, conceptul de şcoli prietenoase faţă de copil are în centrul atenţiei cinci dimensiuni:
incluziunea şi echitatea; eficacitatea învăţării; siguranţa, protecţia şi sănătatea elevilor;
egalitatea genurilor; implicarea elevilor, familiilor şi a comunităţilor în viaţa şcolii.
Scopul prezentului studiu constă în evaluarea învăţământului primar şi a celui gimnazial din
Republica Moldova prin prisma celor cinci dimensiuni ale şcolilor prietenoase faţă de copil şi
formularea de recomandări pentru eventualele politici publice în domeniul educaţiei, orientate spre
promovarea şi extinderea acestui model de şcoli în ţara noastră.
Studiul răspunde la următoarele întrebări: Care este situaţia, care sunt punctele tari şi care sunt
punctele slabe ale învăţământului de bază din ţara noastră? În ce măsură corespund şcolile din
Republica Moldova cerinţelor înaintate faţă de şcolile prietenoase copilului? Ce mai trebuie făcut,
atât la nivel central, cât şi la nivel local, ca şcolile noastre să devină prietenoase pentru toţi copiii
din această ţară?
În procesul evaluării au fost utilizate documentele oficiale de politici educaţionale, studiile analitice
elaborate de experţi naţionali şi internaţionali, datele sistemului de cartografiere a instituţiilor
de învăţământ, rezultatele sondajelor sociologice. Criteriile de evaluare utilizate în studiu sunt
relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul şi durabilitatea sistemului de învăţământ. Studiul a
cuprins învăţământul primar şi cel gimnazial, atât şcolile convenţionale, cât şi cele pentru copiii cu
cerinţe educative speciale.
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Cadrul metodologic

Criteriile de evaluare
Evaluarea învăţământului de bază a fost realizată luând în considerare actele normativ-juridice
ce reglementează funcţionarea sistemului educaţional; documentele de politici elaborate de
organele administraţiei publice centrale; rapoartele de implementare a Strategiei de Creştere
Economică şi Reducere a Sărăciei; rapoartele de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare ale
Mileniului în Republica Moldova; rapoartele de progres ale ministerului de resort; studiile analitice
elaborate de experţi în domeniu şi datele statistice, publicate atât de ministerele de resort, cât şi
de Biroul Naţional de Statistică. Un rol primordial la elaborarea studiului l-au avut datele furnizate
de Sistemul de cartografiere a instituţiilor de învăţământ şi rezultatele Sondajului reprezentativ la
nivel naţional “Educaţia de bază în Republica Moldova”.
Criteriile de evaluare au fost stabilite în conformitate cu metodologia de evaluare OECD-DAC:
relevanţă, eficienţă, eficacitate, impact şi durabilitate.
Relevanţa sistemului a fost analizată prin confruntarea necesităţilor educaţionale ale elevilor
şi părinţilor cu oportunităţile oferite de sistemul de învăţământ şi determinarea nivelului de
corespundere a rezultatelor instruirii cu principalele aşteptări ale tuturor părţilor implicate în
procesul de instruire: elevi, părinţi, cadre didactice şi manageriale, factori de decizie.
Eficienţa sistemului a fost analizată în baza datelor ce caracterizează finanţarea instituţiilor
şcolare, repartizarea cheltuielilor pe categorii, datelor referitoare la dotarea unităţilor şcolare şi
raportarea schimbărilor din sistemul învăţământului primar şi gimnazial la cheltuielile făcute.
Eficacitatea învăţământului primar şi gimnazial a fost analizată în baza datelor ce caracterizează
finalităţile de instruire, evaluate la nivel naţional şi internaţional; schimbările ce s-au produs în
urma reformării sectorului educaţiei. Au fost folosiţi indicatorii utilizaţi de statistica departamentală
(Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor),
statistica naţională (Biroul Naţional de Statistică) şi cea internaţională (UNICEF, UNESCO, OECD,
BM).
Impactul reformelor din sistemul de învăţământ a fost evaluat în baza datelor ce caracterizează
schimbările ce s-au produs în învăţământul primar şi gimnazial: rata brută şi rata netă de înrolare,
abandonul şi absenteismul, accesul copiilor la învăţământul primar şi gimnazial, asigurarea şi
nivelul de pregătire al cadrelor didactice, nivelul de asigurare cu manuale şi suporturi didactice ş.a.
Durabilitatea reformelor a fost analizată prin identificarea factorilor care ar asigura continuitatea
rezultatelor pozitive şi, totodată, ar permite extinderea acestor rezultate la nivelul întregului sistem
educaţional.

11

Cartografierea instituţiilor de învăţământ
În scopul colectării datelor ce caracterizează învăţământul de bază din Republica Moldova,
cu ajutorul Sistemului de cartografiere al Ministerului Educaţiei şi Tineretului au fost colectate
informaţii, grupate în trei categorii: Dotări, Personal, Elevi.
Categoria Dotări include 85 de indicatori ce descriu clădirile şcolare (anul construcţiei, suprafaţa,
comodităţi etc.); spaţiul aferent; starea şi nivelul de dotare al laboratoarelor; dotarea cu
calculatoare; numărul de locuri în sălile de clasă; starea sălilor sportive, dacă există; posibilitatea
creării facilităţilor de acces pentru copiii cu dizabilităţi locomotorii; funcţionarea punctelor
medicale; starea cantinelor etc.
Categoria Personal include 85 de indicatori ce descriu componenţa corpului didactic şi a
personalului tehnic al fiecărei şcoli: numărul de angajaţi; repartizarea pe sexe şi categorii de vârstă;
calificarea cadrelor didactice; disciplinele predate etc.
Categoria Elevi include 105 indicatori ce descriu componenţa contingentelor fiecărei unităţi de
învăţământ: numărul total de elevi; numărul de elevi pe clase; numărul de fete şi băieţi în fiecare
clasă; apartenenţa etnică a elevilor şi limba de instruire; şcolarizarea, absenteismul, abandonul
şcolar etc.
În total, au fost cartografiate 1505 instituţii de învăţământ, inclusiv cele de tip rezidenţial.

Studiul sociologic cantitativ
Componenta cantitativă a studiului a cuprins:
–– sondajul de opinie în rândul cadrelor didactice, volumul eşantionului fiind de 400 de
persoane;
–– sondajul de opinie în rândul directorilor de unităţi şcolare, volumul eşantionului fiind de 84
de persoane;
–– sondajul de opinie în rândul elevilor, volumul eşantionului fiind de 576 de persoane;
–– sondajul de opinie în rândul părinţilor, volumul eşantionului fiind de 521 de persoane.
Selecţia cadrelor didactice. În lipsa datelor statistice centralizate privind numărul cadrelor didactice
dezagregate pe medii de reşedinţă şi nivele de învăţământ, pentru stratificarea eşantionului au fost
utilizate datele combinate privind numărul elevilor şi instituţiile de învăţământ.
Repartiţia primară pe nivele de învăţământ s-a realizat proporţional cu numărul de elevi. Repartiţia
pe medii de reşedinţă a numărului de interviuri pentru fiecare treaptă s-a efectuat proporţional cu
distribuţia şcolilor pe medii.
Şcolile au fost selectate în mod aleatoriu, eşantionul fiind ajustat pentru a se asigura o acoperire
geografică omogenă pe unităţile teritorial-administrative. Participanţii la studiul sociologic au fost
selectaţi în mod aleatoriu din lista cadrelor didactice (liste separate pe nivele de învăţământ) prin
intermediul unui pas statistic, stabilit prin împărţirea numărului total de persoane din listă la numărul
de interviuri care urmează a fi realizate cu profesorii la acest nivel de învăţământ.
Selecţia directorilor. Dat fiind faptul că a fost nevoie de un număr mai mare de şcoli decât numărul
celor incluse în eşantionul pentru cadrele didactice, în eşantion au fost incluse toate şcolile din
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eşantionul precedent, iar numărul suplimentar de şcoli a fost completat printr-o selecţie aleatorie.
Eşantionul a fost ajustat astfel încât să fie asigurată o acoperire geografică omogenă pe unităţile
teritorial-administrative.
Selecţia elevilor. Sondajul în rândul elevilor s-a realizat în unităţile de învăţământ care dispun
de clase gimnaziale. În fiecare şcoală au fost intervievaţi elevii claselor 6-9. Numărul total de
interviuri a fost repartizat în mod egal între anii de studii. Selecţia elevilor a fost aleatorie, în baza
listelor din registre.
Selectarea părinţilor. Cercetarea cantitativă s-a efectuat pe un eşantion stratificat, probabilist,
multistadial. Criteriile de stratificare au fost cele 13 zone geografice (fostele judeţe), mediul
rezidenţial, mărimea localităţilor. Pentru selectarea gospodăriilor care au copii de vârstă şcolară
s-a aplicat procedura metodologică de tip screening. Conform acestei metode, gospodăriile care
au fost selectate conform pasului statistic, dar fără copii de vârstă şcolară, au fost înregistrate de
operator în fişa de rută ca gospodării „necontactate”. Prin urmare, autorităţile şcolare şi cadrele
didactice nu au fost implicate în niciun fel în selectarea părinţilor şi nu au ştiut că aceştia au fost
intervievaţi.

Studiul sociologic calitativ
Componenta calitativă a studiului a cuprins:
–– interviuri aprofundate cu persoanele-cheie (primari, şefi ai direcţiilor raionale de învăţământ,
directori de şcoală), în total 15 interviuri;
–– discuţii de grup cu elevii, în total 32 de grupuri.
La selectarea instituţiilor de învăţământ în care s-au desfăşurat discuţiile de grup, s-a ţinut cont
de următoarele criterii: distribuţia geografică (centru, nord, sud), mediul de trai (urban, rural), tipul
şcolii (gimnaziu sau liceu). Şcolile au fost selectate în mod aleatoriu.
Pentru discuţii au fost selectaţi elevii claselor 6–9 şi ai claselor a 12-a. La fiecare discuţie de grup
au participat în medie 8–10 elevi. Selectarea elevilor s-a făcut în funcţie de numărul de grupuri
pentru aceeaşi clasă, asigurându-se participarea elevilor din fiecare grup. Selecţia elevilor s-a
realizat după lista elevilor din registru, folosindu-se un pas statistic. În şcolile cu un număr mic de
elevi, care aveau mai puţin de 3 clase, s-a realizat comasarea într-un singur grup a elevilor din
clasele 6–7 şi respectiv 8–9, iar elevii au fost selectaţi după aceleaşi principii.
Metodologia detaliată a studiilor sociologice este prezentată în Anexă.
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Dimensiunea 1:
Incluziunea şi
echitatea în şcoală
1.1. Accesul la o educaţie de calitate în
Republica Moldova
Abordări la nivel de documente oficiale
Echitatea socială şi accesul la educaţia de calitate în Republica Moldova reprezintă deziderate de
o importanţă destul de mare. Cheia succesului realizării eficiente a politicilor în educaţie constă
în soluţionarea acestor două probleme majore: echitatea socială şi accesul la studii de calitate.
Problemele nominalizate se află în relaţii mutuale: echitatea socială se regăseşte în accesul
garantat la educaţia de calitate, iar educaţia de calitate poate fi obţinută doar prin respectarea
principiului echităţii sociale.
Din perspectiva educaţiei, în cazul când învăţământul este abordat ca un bun public, problema
echităţii sociale se tratează în termenii accesului la educaţie şi la serviciile educaţionale speciale
care creează posibilităţi de asigurare a accesului şi de beneficiere de acelaşi curriculum, de
aceleaşi oportunităţi extracurriculare de către contingentul de elevi. Concepţia echităţii sociale
influenţează şi modifică bazele juridice, pedagogice şi sociale ale sistemului de învăţământ.
În general, accesul la studii este influenţat pe termen mediu şi pe termen lung de situaţia socioeconomică a elevilor şi părinţilor, concretizată în:
–– politicile educaţionale ale statului;
–– nivelul de trai şi calitatea vieţii;
–– evoluţia demografică, imigraţia şi emigraţia;
–– antrenarea în câmpul muncii şi problemele legate de şomaj;
–– problemele din învăţământ, educaţie, cultură şi sănătate.
Documentele oficiale ale Republicii Moldova în care se reglementează problemele sistemului
educaţional corespund în deplină măsură Cartei Naţiunilor Unite, Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului şi Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului. În corespundere cu
documentele internaţionale, Constituţia Republicii Moldova, în Articolul 35 declară, dreptul
la învăţătură şi stabileşte modalităţile de asigurare a acestui drept. Legea învăţământului
din Republica Moldova, adoptată în anul 1995, determină politica educaţională a statului şi
reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ.
În Articolul 4 sunt formulate principiile învăţământului. Conform principiilor declarate, politica
educaţională a statului “se întemeiază pe principiile umanitarizării, accesibilităţii, adaptivităţii,
creativităţii şi diversităţii. Învăţământul este democratic şi umanist, deschis şi flexibil, formativ-
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dezvoltativ şi se bazează pe valorile culturii naţionale şi universale. Învăţământul de stat este laic,
refractar la discriminare ideologico-partinică, politică, rasială, naţională. Învăţământul de stat este
gratuit.” Articolele 4 şi 5, stipulând exigenţele faţă de conţinuturile învăţământului, formează cadrul
legislativ al unei educaţii de calitate.
Articolul 6 din Legea învăţământului garantează dreptul la educaţie pentru orice persoană,
indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, de originea şi starea socială, de apartenenţa politică sau
religioasă, de antecedentele penale. Totodată statul se obligă să asigure şanse egale de acces în
instituţiile de stat de învăţământ liceal, profesional, mediu de specialitate şi superior, în funcţie de
aptitudini şi capacităţi.
Politica de asigurare a accesului universal la educaţie, stipulată de Constituţie şi în Legea
învăţământului, este concretizată în mai multe legi şi regulamente relevante. În Legea cu privire
la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, Articolul 13, „Accesul egal la educaţie”
din Capitolul IV „Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la educaţie şi sănătate”
prevede că instituţiile de învăţământ şi educaţie asigură egalitatea între femei şi bărbaţi: a) prin
acces la educaţie şi/sau instruire; b) în procesul de educaţie şi/sau instruire, inclusiv la evaluarea
cunoştinţelor acumulate; c) în activitatea didactică şi ştiinţifico-didactică; d) prin elaborare de
materiale didactice şi programe de studii, în conformitate cu principiul egalităţii între femei şi bărbaţi
prin includere a educaţiei gender drept parte componentă a sistemului educaţional; f) prin educare
a fetelor şi băieţilor în spiritul de parteneriat şi de respect reciproc. (2) Instituţiile de învăţământ şi
educaţie nu pot stabili principii de admitere bazate pe restricţii directe ori indirecte după criteriul de
sex, cu excepţia cazurilor stipulate în prezenta lege.
Punctul (2) din Articolul 6., Capitolul III „Activităţile de prevenire în cadrul grupurilor vulnerabile”
din Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA proclamă drepturile egale ale copiilor şi tinerilor
afectaţi de HIV/SIDA la educaţie şi programe de prevenire: „Copiii şi tinerii afectaţi de HIV / SIDA
au drepturi egale cu cele ale semenilor lor, beneficiază de asistenţă socială şi juridică, acces la
programele de educaţie şi prevenire, precum şi la îngrijirea şi tratamentul, de care au nevoie în
virtutea statutului lor”.
Accesul la educaţia de calitate este promovat în următoarele documente de politici implementate în
sistemul educaţional:
–– Programul de modernizare a sistemului educaţional în Republica Moldova (Hotărârea
Guvernului nr. 863 din 16 august 2005);
–– Strategia naţională „Educaţie pentru toţi” (Hotărârea Guvernului nr. 410 din 2003) şi Planul
respectiv de acţiuni (Hotărârea Guvernului nr. 527 din 21. 05. 2004);
–– Programul „Salt”;
–– Strategia pentru tineret (Hotărârea Guvernului nr. 1541 din 22. 12. 2003).
Strategia Naţională de Dezvoltare pentru anii 2008–2011, adoptată în luna decembrie
2007 de către Parlamentul Republicii Moldova, prevede îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi
sporirea accesului orientându-se la indicatorii accesului la educaţie elaboraţi de organisme
internaţionale.
Analiza cadrului legislativ şi a structurii învăţământului preuniversitar relevă prezenţa premiselor
politice, juridice şi structurale pentru educaţia de calitate şi accesul fiecărui copil la educaţia de
calitate.
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Evoluţia numărului de elevi şi a ratelor de înrolare
În prezent, reţeaua instituţiilor de învăţământ preuniversitar (cu excepţia şcolilor-grădiniţă şi a celor
serale) include 461,0 mii elevi. Comparativ cu anul de studiu 2000–2001, contingentul şcolar s-a
redus cu 168,3 mii elevi sau cu 26,7%; în mediul rural – cu 92,8 mii sau 25,3%, iar în mediul urban
– cu 75,6 mii sau 28,8% (Figura 1).

Figura 1.
Evoluţia numărului de elevi din învăţământul primar şi secundar general
(cu excepţia elevilor din şcolile-grădiniţă şi cele serale)
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Sursa: Raportul Direcţiei Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 2007

Se constată o reducere substanţială în ultimii opt ani de studii a contingentului de elevi în clasele
primare – cu 33725 elevi sau 35,6%, şi în clasele gimnaziale – cu 86642 elevi sau 26,3%. În
clasele X–XII numărul elevilor a sporit cu 1959 sau 12%. În aceeaşi perioadă s-a redus ponderea
elevilor din şcolile primare, gimnazii şi şcolile medii şi a sporit ponderea elevilor din licee.
Reducerea numărului de copii în ţară a cauzat reducerea numărului mediu de elevi în clasă. În
anul de studii 2007–2008, în cele 1534 de instituţii de învăţământ preuniversitar (excepţie făcând
şcolile-grădiniţă şi şcolile serale), numărul mediu al elevilor în clasă a scăzut până la 19 de elevi, în
comparaţie cu anul de studii 2004–2005 (22 de elevi). Inclusiv, în mediul urban – 22 de elevi şi în
mediul rural – 18 elevi. Este mare numărul claselor cu 8–15 elevi.
Respectiv s-a redus şi numărul de elevi ce revin la un cadru didactic: în medie, de la 15 elevi/cadru
didactic în anul de studii 2001–2002 până la 12 elevi/cadru didactic în anul de studii 2007–2008,
pe trepte de şcolarizare situaţia fiind următoarea: clasele 1–4 – 16 elevi, clasele 5–9 – 12 elevi,
clasele 10–11(12) – 14 elevi.
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Contingentul de elevi se modifică şi din perspectivă demografică. Peste patru ani contingentul
de elevi în clasa a 5-a se va micşora aproximativ cu 8565 elevi, sau cu 16,7%, iar peste 9 ani
contingentul clasei a 9-a se va reduce cu 14782 elevi, sau 28,8%, în raport cu anul curent de studii.
Reducerea numărului de elevi a generat problema utilizării capacităţilor de proiect ale instituţiilor
de învăţământ. Datele Direcţiei Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor, MET arată că în
116 şcoli cu un contingent de până la 100 de elevi îşi fac studiile 12.591 elevi (în medie câte 14
elevi în clasă) la o capacitate de proiect de 30.758 de locuri; în 414 şcoli cu un contingent de la
101 la 200 de elevi sunt şcolarizaţi 56355 de elevi (în medie câte 18 elevi în clasă), capacitatea
de proiect a acestor instituţii, luate în ansamblu, constituind 115.501 locuri. În prezent instituţiile
de învăţământ preuniversitar din ţară dispun de 730.198 de locuri pentru studiu. Numărul total de
elevi fiind de 491.482, capacitatea de proiect a instituţiilor respective este utilizată la doar 67,3%.
În circa o treime din raioane, nivelul respectiv coboară sub 60%, iar în raioanele Donduşeni şi
Ocniţa sunt atestate doar 45,0% şi, respectiv, 50,1%. Ca urmare, aproape o treime din capacităţile
de proiect rămân nevalorificate.
Astfel, analiza statistică a reţelelor şcolare relevă anumite probleme tangenţiale cu accesul la
educaţia de calitate în învăţământul preuniversitar. S-ar părea că reducerea numărului de copii ar
trebui să îmbunătăţească situaţia pentru cei rămaşi. Dar finanţarea pe elev acceptată de Ministerul
Finanţelor provoacă probleme deosebit de serioase referitor la întreţinerea spaţiilor, la angajarea
cadrelor didactice şi deschiderea claselor. Concluzia Direcţiei Analiză, Monitorizare şi Evaluare
în acest sens este univocă: „Contingentul de elevi, în ultimii şapte ani, reducându-se cu 22%, a
provocat un colaps esenţial în utilizarea raţională a spaţiilor de studii, capacitatea de proiect a
instituţiilor de învăţământ fiind utilizată la nivel de doar 67,3%”. Apare pericolul închiderii şcolilor
în localităţile cu un număr mic de locuitori, iar în cazurile în care există elevi pentru deschiderea a
două clase, se deschide câte una cu un număr exagerat de elevi, sau se revine la clasele mixte –
soluţii care nu contribuie la îmbunătăţirea calităţii educaţiei.
Un indicator al accesului la educaţia de calitate este rata de înrolare în instituţiile preşcolare.
Raportul Direcţiei Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor MET nu conţine date referitor la
sistemul preşcolar. Dar în procesul de elaborare a Planului Naţional de Dezvoltare pentru anii
2008–2011 au fost realizate cercetări statistice şi identificate unele probleme. S-a constatat accesul
limitat la educaţia preşcolară, rata de înrolare în instituţiile preşcolare fiind de 55,37% pentru copiii
de 1–7 ani şi 85% pentru cei de 5–7 ani. S-a stabilit că există 270 localităţi fără instituţii preşcolare;
baza tehnico-materială în majoritatea localităţilor rurale este deteriorată, iar asigurarea didactică
insuficientă.
S-a redus esenţial numărul de instituţii extraşcolare (comparativ cu anul 1992 cu 65 de unităţi, sau
cu 46,4%) şi, aproximativ în aceeaşi proporţie, a scăzut numărul copiilor antrenaţi în activitatea lor.
În localităţile urbane ca alternative au apărut şcoli sportive, cluburi particulare, cercuri pe interese la
şcolile particulare, finanţate de părinţi. În sate nu există alternative pentru activităţi extracurriculare,
fapt care sporeşte numărul copiilor din grupul de risc, pericolul creşterii ratei abandonului şcolar.
Examinarea evoluţiei ratei nete de înrolare în învăţământul primar (Figura 2) denotă o tendinţă
de descreştere a indicatorilor pe parcursul anilor 1999–2006. Înrolarea în clasele primare s-a
redus în perioada vizată cu 6,4 puncte procentuale. În învăţământul gimnazial în anii 1999–2004
rata de înrolare a crescut, însă în anul 2006 această rată s-a redus, de la 86,2%, cu 2,3 puncte
procentuale faţă de anul 2004.
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O tendinţă similară se atestă şi în cazul ratei brute de înrolare, care în anii 2004–2006 manifestă
o tendinţă constantă de scădere (Figura 2). Astfel, pe parcursul acestor ani rata brută de înrolare
în învăţământul primar a scăzut de la 97,9% la 94,4%, iar rata brută de înrolare în învăţământul
gimnazial – de la 88,5% la 86,2%. Concomitent, se constată diferenţe semnificative între numărul
de copii care absolvesc şcoala primară şi numărul copiilor care se înscriu în gimnaziu.

Figura 2.
Evoluţia ratei nete de înrolare
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Figura 3.
Evoluţia ratei brute de înrolare
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Conform rapoartelor anuale, prezentate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului, numărul de copii
rămaşi în afara şcolii a scăzut semnificativ: de la 3980 în anul de studii 2000/2001 la 28 de
copii în anul de studii 2007/2008. Numărul copiilor, care în ultimii doi ani de studii au abandonat
şcoala, de asemenea a scăzut: de la 438 în anul de studii 2006/2007 la 28 de copii în anul de
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studii 2007/2008. Menţionăm însă faptul că aceste cifre nu corelează cu ratele relativ joase de
înrolare în învăţământul primar şi cel gimnazial, fapt ce denotă lipsa unor mecanisme efective
de depistare şi de prevenire a neşcolarizării şi a abandonului şcolar.
Evident, în lipsa unui astfel de mecanism, un număr semnificativ de mare de copii rămân încă
în afara şcolii, nerealizându-şi dreptul la învăţătură stipulat în documentele politice şi juridice în
domeniul educaţiei.

1.2. Starea materială a populaţiei şi accesul la
educaţie
Impactul sărăciei asupra populaţiei
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 cu referire la sărăcie nu sunt deloc încurajatoare, situaţia continuând să se
agraveze.
Astfel, conform datelor din Strategia Naţională de Dezvoltare, aprobată de către 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). 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). Comparând anul 2005
cu anul 2004, se poate observa că 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. Această creştere se datorează în mare parte evoluţiei ascendente a ratei
sărăciei din mediul rural.
Rata generală a sărăciei, arată cercetările statistice, a fost 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.
Accesul la educaţia de calitate în condiţiile Republicii 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 gospodării 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 pe ansamblul populaţiei. 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%.
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Este important să menţionăm că numărul cuplurilor familiale cu copii sub 18 ani, adică aflaţi în
perioada de şcolarizare, împreună cu alte gospodării cu copii sub 18 ani reprezintă 60% din
numărul gospodăriilor sărace şi respectiv 52% din numărul total al gospodăriilor casnice, având un
nivel al ratei sărăciei absolute în medie de 34%, iar nivelul sărăciei extreme – de 20%.
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, făcute publice la sfârşitul anului 2007, în anul 2006
pragul sărăciei totale a fost de 747 lei, iar pragul sărăciei extreme – de 404 lei. Rata sărăciei totale
a fost de 30,2%, iar rata sărăciei extreme – de 4,5%. Cu regret, aceste date nu pot fi comparate
cu datele din anul 2005, întrucât metodologia de calcul a fost modificată. Totuşi, putem afirma cu
siguranţă că sărăcia predomină mai ales în mediul rural – 34,1% faţă de 24,8% în mediul urban, iar
cei mai săraci au rămas:
–– persoanele din gospodăriile numeroase (5 şi mai multe persoane), rata sărăciei fiind de
39%;
–– persoanele din gospodăriile cu 3 şi mai mulţi copii, rata sărăciei fiind de 48%;
–– persoanele din gospodăriile cu copii formate din mai multe generaţii, rata sărăciei fiind de
35%;
–– gospodăriile de fermieri şi pensionari, rata sărăciei fiind de 42%.
Ponderea cheltuielilor pentru educaţie în totalul cheltuielilor de consum ale populaţiei este cea mai
mică din toate categoriile de cheltuieli (1,5%), cea mai mare pondere având-o cheltuielile pentru
produsele alimentare (44,4%). 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%.
Totodată, conform datelor Ministerului Economiei şi Comerţului, în anul 2006 au fost înregistrate
decalaje substanţiale a volumului de cheltuieli pentru servicii educaţionale între chintile şi medii
de reşedinţă. Astfel, familiile mai înstărite cheltuiesc pentru aceste servicii de cca de 4 ori mai
mult în comparaţie cu cei mai săraci, iar cei din oraş de cca 2,7 ori mai mult faţă de cei din sat.
Iar dacă se analizează structura cheltuielilor pentru familiile din chintila inferioară, se constată
că ponderea cea mai mare o constituie produsele alimentare şi întreţinerea locuinţei – cca 73%,
ponderea cheltuielilor pentru educaţie fiind de doar 0,4%. Aceste date demonstrează o odată 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
numărului mare de copii, se confruntă şi cu lipsa unei slujbe bine plătite sau a unei calificări
corespunzătoare. În aceste condiţii, o mare parte din aceste familii trăiesc sub pragul sărăciei, în
condiţii improprii dezvoltării normale a personalităţii copiilor.

Finanţarea sistemului educaţional
Problemele cauzate de sărăcie sunt agravate de faptul că în ultimii zece ani în sistemul educaţional
din Republica Moldova se atestă o lipsă acută de mijloace financiare. În cifre absolute cheltuielile
pentru învăţământ s-au mărit în anul 2007 aproape de cinci ori faţă de anul 1997 (Tabelul 1), în
timp ce în raport cu Produsul Intern Brut s-au redus aproape cu două puncte procentuale. Totuşi,
chiar şi în aceste condiţii, ponderea cheltuielilor pentru sectorul educaţiei în bugetul general
consolidat al Republicii Moldova este comparabilă cu cea din majoritatea ţărilor din Europa şi Asia
Centrală.
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Tabelul 1.
Cheltuielile publice pentru învăţământ
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Produsul intern
brut (mil. lei,
preţuri curente)
Cheltuieli pentru
învăţământ (mil.
lei)
Ponderea în
PIB, %
Ponderea în
Bugetul general
consolidat, %

8917

9122 12322 16020 19052 22556 27619 32032 37652 44754 53354

883

639

579

721

934

1241

1491

2178

2711

3625

4268

9,9

7,0

4,7

4,5

4,9

5,5

5,4

6,8

7,2

8,1

8,0

24,7

21,2

16,4

16,8

21,4

23,9

24,3

19,3

19,4

20,1

19,0

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2008

O analiză detaliată pe categorii de cheltuieli (Tabelele 2 şi 3) relevă faptul că eficienţa utilizării
mijloacelor financiare alocate învăţământului este relativ joasă. Cauzele principale ale acestui
fenomen sunt:
–– imperfecţiunea mecanismelor de finanţare a şcolilor, care se bazează pe indicatori raportaţi
la instituţii şi nu pe indicatori raportaţi la elevi;
–– imperfecţiunile mecanismelor de salarizare a cadrelor didactice, care sunt bazate mai mult
pe vechimea în muncă decât pe performanţă, fapt ce duce la exodul cadrelor didactice
tinere din învăţământ;
–– salariile joase ale cadrelor didactice, fapt ce duce la angajarea acestora pe 1,5–2,0 norme
didactice, cu repercusiuni imediate asupra calităţii instruirii;
–– disproporţii în repartizarea mijloacelor financiare pe diferite categorii de cheltuieli, ponderea
cheltuielilor ce nu au o legătură directă cu procesul de predare-învăţare fiind exagerat de
mare;
–– micşorarea numărului de elevi ce revin la un cadru didactic şi a numărului de elevi ce revin
la un cadru din personalul nedidactic;
–– cota înaltă a personalului nedidactic în numărul total al angajaţilor din sistemul de
învăţământ.

Tabelul 2.
Salariul nominal mediu lunar din învăţământ
1999
Salariul nominal mediu
lunar pe economie, lei
Minimul de existenţă
(media lunară pe o
persoană), lei

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

304,6

407,9

543,7

691,5

890,8

1103,1

1318,7

1697,1

–

–

468,7

538,4

628,1

679,9

766,1

935,1

193,0

247,7

336,9

463,3

610,2

710,7

881,8

1209,3

Salariul nominal mediu
lunar pe învăţământ, lei
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1999
Salariul nominal mediu
lunar pe învăţământ, în
% faţă de salariul mediu
Salariul nominal mediu
lunar pe învăţământ, în
% faţă de minimul de
existenţă

2000

2001

2002

2003

2004

64,4%

2005

66,9%

2006

63,4%

60,7%

62,0%

67,0%

68,5%

71,3%

–

–

71,9%

86,1%

97,2% 104,5% 115,1% 129,3%

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2007

Tabelul 3.
Cheltuieli publice în învăţământul primar şi secundar general
2000
Cheltuieli de bază
(buget), mil. lei
Cheltuieli salariale, cadrele
didactice:
- în mil. lei
- în % faţă de cheltuielile
de bază
Cheltuieli salariale, cadrele
nedidactice:
- în mil. lei
- în % faţă de cheltuielile
de bază
Alte cheltuieli:
- în mil. lei
- în % faţă de cheltuielile
de bază

2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

379

483

666

784

899

1131

1552

1668

192

221

308

404

461

572

782

787

50,7% 45,5% 46,2%

51,5%

51,3%

50,6%

50,4%

47,2%

107

148

168

217

296

298

16,6% 15,9% 16,1%

18,9%

18,7%

19,2%

19,1%

17.9%

251

232

270

342

474

583

32,7% 38,6% 37,7%

29,6%

30,0%

30,2%

30,5%

34,9%

63

124

77

186

Raportul elevi/cadru didactic:
Raportul elevi/cadru nedidactic

15,0

15,0

14,9

14,5

14,1

13,8

13,3

13,1

-

-

21,0

19,7

18,9

17,6

16,7

18,0

Cheltuieli publice per elev, lei

615

802

1131

1378

1647

2197

3197

3510

Sursa: Ministerul Finanţelor, 2007

Prin urmare, se impune o modernizare de esenţă a sistemului de finanţare a învăţământului, în
special, a învăţământului primar şi a celui gimnazial. Noul mecanism de finanţare trebuie să se
bazeze pe indicatori raportaţi de elevi, conform principiului „banii urmează copilul”. De asemenea,
acest mecanism trebuie să ofere autorităţilor publice posibilităţi de a stimula managerii şcolari
şi instituţiile de învăţământ ce au rezultate bune în asigurarea accesului la studii şi extinderea
incluziunii elevilor cu necesităţi educative speciale, ce realizează progrese în ameliorarea calităţii
procesului de predare-învăţare. Evident, posibilităţi de stimulare a cadrelor didactice trebuie oferite
şi managerilor şcolari, care ar trebui să aibă o anumită autonomie în stabilirea salariilor angajaţilor
instituţiilor de învăţământ în funcţie de performanţa fiecăruia dintre ei.
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Plăţile informale în învăţământ
Parţial insuficienţa finanţelor este compensată de contribuţia părinţilor sub formă de plăţi informale.
Studiul realizat la IPP „Plăţile informale în învăţământul preuniversitar şi accesul egal la educaţie”
furnizează date relevante despre modul în care şcolile încearcă să soluţioneze astăzi problemele
legate de lipsa de mijloace financiare.
Datele colectate de la un eşantion reprezentativ, alcătuit din părinţi, profesori şi directori de şcoală,
în lunile decembrie 2006 – februarie 2007, arată că plăţile suplimentare efectuate de părinţi pe
parcursul unui an şcolar constituie 209 mil. lei, ceea ce alcătuieşte 13,3% din mijloacele financiare
alocate de stat pentru anul de studii respectiv. Părinţii plătesc pentru lecţii particulare individuale,
lecţii suplimentare (în grup), pentru fondul şcolii, pentru pază, reparaţii ale încăperilor şi sistemelor
de încălzire, examene, perfectarea actelor de studii, cadouri profesorilor, manifestări artistice
şcolare şi note mai bune (Tabelul 4).

Tabelul 4.
Plăţile suplimentare efectuate de părinţi pe parcursul unui an şcolar
(estimare la nivel de ţară)
Categoriile de cheltuieli
Lecţii particulare (individuale)
Lecţii suplimentare (în grup)
Cadouri profesorilor
Plăţi în comitetul părintesc (fondul şcolii)
Reparaţii în şcoală / clasă
Manifestări artistice şcolare
Examene
Încălzire (asistenţa tehnică / reparaţie) în şcoală
Plată pentru o notă bună
Paza în şcoală
Perfectarea actelor de studii

MDL, mil.
92,5
26,0
25,0
20,0
14,6
13,0
6,0
5,5
3,7
1,7
1,5

Sursa: Studiul sociologic “Plăţile informale în învăţămînt”, Institutul de Politici Publice, 2007

În opinia majorităţii părinţilor, pentru copiii lor este imposibil să obţină o educaţie de calitate fără
contribuţii din partea părinţilor. Opinia părinţilor este susţinută de a şaptea parte din profesori şi
directori. O bună parte din părinţi (48,6%) arată că profesorii acordă mai mult timp şi mai multe
eforturi copiilor ai căror părinţi au contribuit cu mai mulţi bani pentru nevoile şcolii. Totodată
părinţii şi o parte din profesori recunosc că în aceste condiţii unii elevi din familiile mai sărace sunt
dezavantajaţi, rămân fără atenţia profesorului, pentru că părinţii lor nu-şi pot permite să plătească
suplimentar pentru şcoală, fapt invocat de aproape jumătate din părinţii intervievaţi (49,9%) şi
de o parte din profesori şi directori de şcoală (12,6% şi, respectiv, 16,7%). Se atestă şi cazuri de
încălcare a demnităţii copilului atunci când părinţii nu pot face faţă plăţilor cerute.
Impactul negativ al plăţilor informale asupra procesului educaţional este recunoscut de 35% din
părinţi, 25% din directorii de şcoală şi 25% din profesori. Totodată, cadrele didactice şi directorii de
şcoală, în proporţie de 80–90%, neagă faptul că elevii din familiile sărace sunt dezavantajaţi, pe
când părinţii, în proporţie de circa 50%, afirmă contrariul (Figura 4).
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Figura 4.
Elevii din familiile sărace sunt dezavantajaţi, deoarece părinţii lor nu-şi
pot permite să plătească suplimentar pentru şcoală
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Sursa: Studiul sociologic “Plăţile informale în învăţământ”, Institutul de Politici Publice, 2007

Salariile relativ modeste ale cadrelor didactice îi impun să accepte şi chiar să ceară bani de la
părinţi. Evident, atitudinea cadrelor didactice şi a părinţilor faţă de acest fenomen diferă, însă
atât părinţii, cât şi cadrele didactice şi directorii de şcoală consideră că acest fenomen este în
defavoarea unei atmosfere prietenoase faţă de copii.

Caseta 1. Cine sunt afectaţi cel mai mult de plăţile informale din învăţământ
(opinia părinţilor)
•• Familia, deoarece banii se iau din bugetul familiei, „din buzunarul părinţilor”, fapt resimţit cel
mai mult de familiile cu venituri mici.
••

Profesorii, care sunt „impuşi să cerşească”, din cauza salariilor mici.

••

Copiii, pentru că:
–– profesorii calificaţi optează pentru alte munci, care sunt remunerate mai bine,
–– chiar dacă familia plăteşte, copilul nu întotdeauna obţine cunoştinţe, iar dacă nu plăteşte,
este mustrat, înjosit.

••

Părinţii, întrucât:
–– statul nu recunoaşte contribuţia adusă de ei pentru ca şcolile să funcţioneze în condiţii
decente, că „şcolile există pe spinarea părinţilor”;
–– în loc să creeze condiţiile necesare în şcoală, să se elaboreze politicile necesare,
reprezentanţii statului
„ luptă cu corupţia”.

Sursa: Studiul sociologic “Plăţile informale în învăţământ”, Institutul de Politici Publice, 2007
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Caseta 2. Cine sunt beneficiarii plăţilor informale, efectuate de părinţi (opinia
părinţilor)
•• Statul, care alocă resurse puţine în domeniul învăţământului primar şi secundar:
–– „şi-a luat o povară de pe umeri”;
–– „economiseşte acolo unde nu trebuie”;
–– „cu banii pentru educaţie îşi schimbă maşinile în fiecare lună”.
••

Copiii, deoarece le sunt create condiţii pentru a studia:
–– „ ei stau la şcoală toată ziua”;
–– „vin cu plăcere la şcoală, au cu ce se ocupa”.

••

Profesorii, pentru că:
–– „oleacă îşi umplu buzunarul”;
–– „îngrămădesc banul”;
–– „vinde şi din aceasta câştigă”.

Sursa: Studiul sociologic “Plăţile informale în învăţământ”, Institutul de Politici Publice, 2007

Constatăm, deci, că situaţia economică complicată din Republica Moldova, conjugată cu
atitudinea inadecvată faţă de sectorul educaţiei, exprimată prin decizii ce limitează bugetul
educaţiei, generează anumite fenomene în interiorul sistemului de învăţământ, care influenţează
negativ procesul educaţional şi limitează accesul copiilor din familiile economic dezavantajate la o
educaţie de calitate.

1.3. Abandonul şcolar
Din punct de vedere social şi economic calitatea educaţiei în sistemul şcolar, eficienţa sistemului de
învăţământ are ca prim indicator şcolarizarea. Cu cât indicele neşcolarizării este mai mare, cu atât
sistemul şcolar respectiv este mai ineficient.

Cauzele abandonului şcolar
După cum s-a menţionat mai sus, conform datelor Ministerului Educaţiei şi Tineretului, numărul
de copii rămaşi în afara şcolii a scăzut de la 3980 în anul de studii 2000/2001 până la 28 de copii
în anul de studii 2007/2008. De asemenea, a scăzut numărul copiilor care au abandonat şcoala,
şi anume, de la 438 în anul de studii 2006/2007 la 28 de copii în anul de studii 2007/2008. S-a
constatat însă că chiar dacă numărul elevilor ce nu frecventează deloc şcoala este redus, atunci
numărul celor care frecventează şcoala rar este mult mai mare.
O cercetare recentă, realizată în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, la care au participat
învăţători, profesori şi directori din 128 localităţi rurale ale Republicii Moldova demonstrează faptul
că fenomenul neşcolarizării persistă, situându-se în raporturi complexe cu calitatea studiilor. Există
o variantă ascunsă a neşcolarizării, când sub presiunea şcolii şi autorităţilor copilul este trimis de
părinţi din când în când la lecţii, pentru ca apoi să continue a absenta. Cele mai elocvente sunt
rezultatele sondajului ce se referă la cauzele nefrecventării şcolii (Tabelul 5).
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Tabelul 5.
Cauzele neşcolarizării în zonele rurale ale Republicii Moldova
Cauzele neşcolarizării
Muncesc alături de părinţi
Nu au haine, rechizite
Părinţii sunt plecaţi la muncă, nu supraveghează copiii
Părinţii sunt prezenţi, dar neglijează educaţia copiilor
Total

%
11,4
25,4
35,1
28,1
100,0

Sursa: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2007

Analizând datele din Tabelul 5, remarcăm că în ultimii ani a avut loc o deplasare a accentelor
referitor la cauzele absenteismului: alături de lipsa clară a unor mijloace de ordin material, apar
cauze dependente de atitudinea părinţilor şi a comunităţii. Se impune tot mai insistent atitudinea
părinţilor, preluată de copii: fie că sunt prezenţi alături de copii, fie că sunt plecaţi la muncă,
educaţia fiicelor şi fiilor este neglijată. Tabloul se completează cu cele indicate de participanţii la
experiment la rubrica “Alte cauze”:
–– părinţii nu văd viitorul copilului legat de studii;
–– părinţii şi copiii consumă băuturi alcoolice;
–– copilul a fugit din sat;
–– copiii sunt repetenţi ani la rând;
–– copiii nu pot însuşi minimul de cunoştinţe;
–– lipsa interesului faţă de studii;
–– refuzul părinţilor de a trimite copilul la şcoală;
–– scăderea prestigiului studiilor;
–– handicap mintal;
–– din cauza bolii unor membri ai familiei.
Cauzele depistate reflectă, în opinia noastră, toate problemele stringente ale şcolii rurale, începând
cu asigurarea bazei materiale şi terminând cu devalorizarea ştiinţei de carte sau, factor şi mai grav,
cu degradarea personalităţii.
Vom constata că situaţia diferă mult de la o localitate la alta. Dacă unii dintre respondenţi au
indicat cota neşcolarizării 0 sau 1 copil pe şcoală, alţii indică 6, 10, până la 15 copii care nu
frecventează deloc şcoala. Numărul lor este redus în localităţile unde şcoala interacţionează
intens cu comunitatea, cu organele administraţiei publice locale, în special primăria. Implicarea
comunităţii în cele mai diverse forme, inclusiv promovarea valorii studiilor, intransigenţei faţă de
părinţii care nu au grijă de copii şi susţinerea eforturilor celor care se găsesc în situaţie materială
dificilă, reprezintă una din cele mai efective căi de reducere a abandonului şcolar.

Atitudinea unor cadre didactice faţă de copiii care revin la şcoală
Un alt studiu realizat de aceeaşi instituţie confirmă prezenţa fenomenelor de abandon şi
absenteism, prezentând totodată date noi referitor la cauzele acestor fenomene. Una din ele,
mai puţin cunoscută până la cercetarea în cauză, neidentificată de participanţii la studiul analizat
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anterior, este atitudinea învăţătorilor şi profesorilor faţă de elevii care încep să frecventeze din
nou şcoala, încercând să înveţe alături de ceilalţi copii. Receptivitatea cadrelor didactice la
dificultăţile de învăţare ale copilului, evident asociate absenteismului, se manifestă de multe ori
prin moralizare excesivă, în pedepse, atitudine de dispreţ faţă de copil şi alte reacţii de acest gen.
Bineînţeles, atmosfera psihologică tensionată în jurul elevului, atitudinile profesorilor, preluate
de colegi, insuccesele la învăţare nu favorizează dragostea lui faţă de studii, şcoală, profesori şi
colegi. Urmează abandonul repetat, după care este mult mai greu să convingi elevul că şcoala
este ceva interesant şi util pentru viaţa şi dezvoltarea lui.
Astfel, neşcolarizarea şi abandonul şcolar se prezintă nu numai ca o premisă a calităţii reduse
a educaţiei, ci şi ca o consecinţă a acesteia, reflectând atât devalorizarea maximă a educaţiei
şcolare, eşecul adaptării elevului la cerinţele vieţii şcolare, cât şi lipsa adaptării şcolii la trebuinţele
individuale de învăţare ale elevului.

1.4. Accesul la educaţie al copiilor cu cerinţe
educative speciale
În cazul Republicii Moldova, problema asigurării accesului copiilor cu cerinţe educative speciale
la o educaţie de calitate este foarte acută, întrucât ponderea acestei categorii de copii este în
continuă creştere.
Astfel, conform datelor Biroului Naţional de Statistică, numărul copiilor invalizi de vârsta 0–15 ani
a crescut de la 12,2 mii în anul 1995 până la 13,2 mii în anul 2006. Ponderea acestei categorii în
numărul total de copii a crescut aproape de două ori, de la 10,5 de persoane la 1000 de copii, în
anul 1995, până la 18,3 de persoane la 1000 de copii, în anul 2006.
În general, Legea învăţământului, alte documente oficiale prevăd accesul copiilor cu cerinţe
educative speciale la educaţia de calitate. Conform acestei Legi, în prezent, în Republica Moldova
educaţia copiilor cu cerinţe educative speciale se realizează în următoarele forme:
–– educaţie în instituţii speciale;
–– învăţarea la domiciliu;
–– educaţie în şcolile generale.
Primele două forme sunt aplicate de mult timp, fiind familiare atât cadrelor didactice, cât şi copiilor.
Cea mai mare parte dintre copiii cu dizabilităţi se educă anume în şcolile speciale, numărul
cărora pe parcursul anilor 1995–2006 nu a suferit schimbări semnificative. Astfel, în anul 1995 în
Republica Moldova erau 42 de şcoli pentru copiii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică,
iar în anul 2006 – 37 de instituţii. Deşi numărul de elevi în astfel de şcoli a scăzut de la 5679 de
copii în anul 1995, până la 4310 copii în anul 2006, această scădere se datorează, în mare parte,
tendinţei generale de micşorare a numărului de copii născuţi.
Conştientizând necesitatea schimbării de esenţă a modului de abordare a problemelor ce vizează
educarea copiilor cu necesităţi speciale, încă la începutul anilor ’90 Ministerul Educaţiei şi
Tineretului a adoptat documente în domeniu de politici educaţionale, care orientează factorii de
decizie în direcţia integrării copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile convenţionale. Primele
experienţe de acest fel au fost realizate de organizaţiile nonguvernamentale. În general, însă,
problema a rămas actuală până astăzi, principalii factori care împiedică integrarea acestor copii
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fiind atât lipsa condiţiilor fizice, cât şi rezistenţa la schimbare, manifestată de unii manageri şcolari
şi de o parte din cadrele didactice.
Astfel, conform datelor Sistemului de cartografiere a instituţiilor de învăţământ, spaţii pentru crearea
unor săli de reabilitare există doar în 280 de instituţii de învăţământ (18,6% din numărul total de
şcoli); încăperi necesare pentru crearea punctelor medicale, acolo unde ele nu există, pot fi puse
la dispoziţie doar de 775 de instituţii (51,5%); ascensoare pentru elevii cu dizabilităţi locomotorii ar
putea fi instalate doar în 22 de instituţii (1,5%).
Rezistenţa cadrelor didactice din şcolile obişnuite faţă de integrarea copiilor cu cerinţe educative
speciale este cauzată, în mare parte, de dificultăţile reale sau imaginare pe care le-ar întâmpina
acestea în procesul realizării prin metode tradiţionale a sarcinilor pedagogice suplimentare, ce
se impun odată cu apariţia în şcoală/în clasă a unor astfel de copii. Rezultatele unui chestionar,
aplicat învăţătorilor din clasele primare şi profesorilor de gimnaziu şi de liceu în perioada cursurilor
de formare continuă la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, relevă neacceptarea ideii de integrare de
către o mare parte a cadrelor didactice şi a mai multor echipe manageriale din şcolile obişnuite.
O parte din cadrele didactice sunt de părere că integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale
în şcoala generală ar fi un dezavantaj pentru ceilalţi copii din considerentele că aceştia vor fi
lipsiţi de atenţia profesorilor, nu vor mai putea studia suficient la ore, în clasă va fi gălăgie etc. În
opinia acestor profesori, ar apărea dezavantaje şi pentru copiii cu cerinţe educative speciale – ei
vor fi izolaţi, discriminaţi, nu li se va acorda atenţia cuvenită. Unii respondenţi s-au pronunţat că
instruirea în şcolile obişnuite a copiilor cu cerinţe educative speciale va necesita mari resurse
financiare suplimentare, fapt ce ar putea provoca apariţia unor probleme în comunitate etc.
Cadrele didactice menţionează şi atitudinea negativă a unor părinţi faţă de prezenţa în clasă a
copiilor cu anumite dizabilităţi. Din discuţiile avute cu cadrele didactice şi cu părinţii copiilor cu
cerinţe educative speciale se poate constata că atunci când părinţii copiilor cu cerinţe educative
speciale doresc să-şi înscrie copiii la o şcoală obişnuită, mulţi manageri şcolari, diriginţi, învăţători
încearcă să-i convingă să nu facă acest lucru.
Totodată, în opinia mai multor respondenţi, integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în
şcoala generală are avantaje pentru copiii sănătoşi, fiind o ocazie pentru educaţia calităţilor
umane, dezvoltarea simţului prieteniei, compasiunii, bunătăţii, atitudinii grijulii şi toleranţei. Copiii
cu cerinţe educative speciale îşi dezvoltă abilităţi de integrare în societate, nu se simt umiliţi, li
se valorizează personalitatea, are loc dezvoltarea lor normală în societate, nu sunt izolaţi etc.
Cadrele didactice care împărtăşesc aceste opinii văd anumite avantaje şi pentru societate: mai
mulţi cetăţeni cu demnitate, capabili să se descurce independent, mai puţine cheltuieli, mai mult
umanism.
Majoritatea subiecţilor intervievaţi din şcolile convenţionale (64% din cadrele didactice) apreciază
nivelul de informare în domeniul educaţiei integrate ca fiind unul insuficient, pe când respondenţii
din şcolile speciale sunt informaţi în proporţie de 100%.
Circa 73% din profesori, 67% din educatorii din şcolile obişnuite declară că nu deţin informaţii
vizând strategiile psihopedagogice de învăţare a diferitor categorii de copii cu cerinţe educative
speciale. Respondenţii din şcolile speciale se consideră informaţi în proporţie de 100%.
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Viziunile angajaţilor din şcolile speciale referitor la integrarea elevilor lor în şcolile obişnuite sunt
împărţite. Astfel, doar 32% din educatori, 46% din învăţători şi 10% din profesorii din şcolile
speciale consideră că condiţiile optime pentru educarea copiilor cu cerinţe educative speciale
există şi în şcoala obişnuită. Restul din ei fiind convinşi că condiţiile respective sunt doar în şcolile
speciale. Doar 11% din educatori, 15% din învăţători şi 10% din profesorii din şcolile speciale admit
faptul că educarea copiilor cu cerinţe speciale ar putea fi făcută şi la domiciliu.
Conform sondajului, conceptul educaţie integrată este cunoscut în 100% cazuri de către cadrele
didactice din şcolile speciale, în 42,7% de cazuri de către cadrele didactice din şcolile obişnuite şi
în 46,4% de cazuri de către educatori.
Necesitatea activităţilor specifice de iniţiere şi susţinere a unor programe de integrare a copiilor cu
cerinţe educative speciale în condiţiile actuale de dezvoltare a sistemului nostru de învăţământ a
fost menţionată de către aproximativ 91,0% din profesorii din şcolile obişnuite, 100% din profesorii
din şcolile speciale şi de către 100% de educatori.
În opinia profesorilor şi educatorilor din şcolile obişnuite şi a cadrelor didactice din şcolile speciale,
pentru promovarea educaţiei integrate în şcolile obişnuite sunt necesare modificarea curriculumului
şcolar (curriculumul adaptat, curriculumul diferenţiat); actualizarea manualelor; iniţierea în domeniu
a tuturor cadrelor didactice; crearea condiţiilor pentru copii, dotarea şcolilor cu materialele
necesare; schimbări în sistemul de notare.
În ansamblu, răspunsurile cadrelor didactice referitoare la situaţia reală din şcolile convenţionale
relevă un nivel insuficient de pregătire a acestora pentru incluziunea copiilor cu cerinţe educative
speciale. Totuşi, în pofida faptului că majoritatea cadrelor didactice apreciază condiţiile din şcolile
obişnuite ca fiind neadecvate pentru copiii cu cerinţe educative speciale, o mare parte din ei
– 75,3% din învăţători şi 64,3% din profesori –, au afirmat că în clasa sau în şcoala în care ei
predau învaţă şi copii cu cerinţe educative speciale.
Prin urmare, în prezent, în şcolile convenţionale lipsesc condiţii logistice elementare, destinate
integrării copiilor cu cerinţe educative speciale: spaţii special amenajate, manuale adaptate,
echipamente etc. Pregătirea cadrelor didactice din şcolile convenţionale pentru lucrul cu
categoriile vizate de copii este insuficientă, iar motivaţia lor se bazează mai mult pe entuziasm
decât pe un mecanism eficient de stimulare a acestor activităţi. Cadrele didactice din localităţile
urbane sunt de părere că un impediment major în integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale
îl reprezintă numărul exagerat de mare de elevi în clasă, fapt ce nu permite acordarea unei atenţii
individuale fiecărui elev cu cerinţe educative speciale. În consecinţă, doar un număr mic de copii
cu cerinţe educative speciale beneficiază de servicii educaţionale în şcolile convenţionale, alături
de ceilalţi copii.
Evident, un aport considerabil la integrarea copiilor cu necesităţi educative speciale în şcolile
convenţionale trebuie şi pot să-l aibă comunităţile, administraţia locală şi liderii de opinie publică.
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Caseta 3. Educaţia incluzivă în gimnaziul “Pro Succes”

Gimnaziul “Pro Succes” din municipiul Chişinău a fost înfiinţat în anul 2002 pentru a crea noi
oportunităţi educaţionale copiilor care au absolvit clasele primare din cadrul Proiectului “Pas cu
Pas”. Începând cu primul an de activitate, colectivul pedagogic, în strânsă colaborare cu părinţii,
a reuşit să creeze în gimnaziu un mediu educaţional deschis şi democratic, fapt ce a contribuit la
apariţia unor condiţii favorabile pentru înmatricularea în instituţie şi a elevilor cu cerinţe educative
speciale. Primul copil cu cerinţe speciale a fost înmatriculat în anul 2003, în prezent numărul lor
fiind de 12 elevi. Descoperind bucuria acestor copii de a se afla împreună cu semenii lor în acelaşi
mediu, cadrele didactice şi părinţii au decis să extindă practicile de educaţie incluzivă.
Datorită suportului acordat de mai multe organizaţii şi donatori, gimnaziul a reuşit să creeze
pentru copiii cu necesităţi speciale condiţii fizice adecvate chiar în clădirile care iniţial nu fuseseră
prevăzute pentru astfel de activităţi.
Urmând genericul ”Sa-i ajutăm mai mult decât iubindu-i”, cadrele didactice ale gimnaziului
depun toate eforturile pentru a păstra şi dezvolta individualitatea şi personalitatea fiecărui elev.
O şcoală pentru toţi şi pentru fiecare – este dezideratul care a mobilizat colectivul pedagogic să
adapteze învăţământul la cerinţele copilului şi nu pe copil la cerinţele şcolii. Promovând spiritul
de competiţie, respectul pentru valoarea, creativitatea şi iniţiativele individuale, profesorii din
gimnaziul „Pro Succes” şi-au asumat totodată sarcina de a oferi tuturor copiilor şanse egale de
acces la educaţie şi integrare conform aptitudinilor şi intereselor fiecărui elev în parte.
Conform spuselor cadrelor didactice din gimnaziu, calea aleasă de ei este una dificil de parcurs,
întrucât societatea noastră încă nu este pe deplin pregătită pentru incluziunea socială, iar în
mentalitatea colectivă mai persistă stereotipurile bazate pe segregarea persoanelor cu necesităţi
educative speciale, tendinţele cadrelor didactice, membrilor societăţii de a fi absolviţi de obligaţiuni
şi responsabilităţi faţă de ei.
Această mentalitate se manifestă şi prin lipsa unui cadru juridic ce ar reglementa pregătirea
specialiştilor, inflexibilitatea curriculumului, rigiditatea metodelor de evaluare, lipsa materialelor
didactice adecvate, remunerarea insuficientă a angajaţilor.
Totuşi, în pofida acestor inconveniente, colectivul gimnaziului, care are în prezent opt clase şi în
care învaţă 145 de elevi, a reuşit să includă plenar în procesul educaţional toţi copiii, indiferent de
condiţiile lor fizice, intelectuale, lingvistice, etnice sau de altă natură.
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1.5. Perceperea subiectivă a incluziunii şi
echităţii în şcoală
Cum sunt trataţi copiii în şcoală
Atât profesorii (82%) cât şi elevii (85%) consideră că copiii sunt trataţi la fel la şcoală, aceeaşi
părere o împărtăşesc însă o parte mai mică de părinţi (70%). Fiecare al treilea părinte din mediul
urban şi fiecare al patrulea părinte din mediul rural consideră că nu toţi copiii sunt trataţi la fel.
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Aceeaşi realitate se constată şi în ceea ce priveşte accesul egal al elevilor la resursele şcolii, elevii
(84%) şi profesorii (83%) împărtăşesc aceeaşi opinie, părinţii (77%) fiind mai rezervaţi. Elevii
declară în proporţie de 88% că se bucură de aceeaşi atenţie la lecţie, acest fapt este susţinut şi de
profesori (86%), doar părinţii sunt mai sceptici, doar 53% din ei consideră că copiilor li se acordă
aceeaşi atenţie la lecţie. Totuşi în ceea ce priveşte privilegierea unor elevi la şcoală, părerile
copiilor şi părinţilor coincid, jumătate din ei consideră că într-adevăr unii copii sunt avantajaţi la
şcoală, în timp ce doar 26% din cadrele didactice recunosc acest lucru.

Atitudini ale copiilor faţă de şcoală
Elevii au în general o atitudine pozitivă faţă de şcoală. Ei sunt în mare parte ataşaţi de colegi, de
prieteni, dat fiind faptul că la şcoală îşi petrec o bună parte din timp, identifică şcoala „ca a doua
casă”. Pe lângă sentimentele pozitive legate de şcoală, există şi un ansamblu de trăiri mai puţin
plăcute. Stresul este frecvent asociat cu şcoala. Frustrarea cea mai mare a elevilor este legată de
faptul că aceştia vin nepregătiţi la unele obiecte şi stau cu teama ca profesorii să nu-i scoată la
răspuns. Unul din zece copii nu frecventează uneori lecţiile din cauza că nu şi-a pregătit temele
pentru acasă. Elevii sunt uneori în situaţia de a nu fi lăsaţi să intre în şcoală, din cauza că nu
au uniformă (8%) sau din cauza că au întârziat la lecţie (10%).
Relaţiile conflictuale cu colegii şi, mai ales, cu profesorii provoacă senzaţii de disconfort şi
nedorinţa de a veni la şcoală. Sunt copii care fug de la lecţie pentru că se tem de profesor sau sunt
nemulţumiţi de felul cum este organizată lecţia.

Caseta 4. Stresul şi şcoala

•• „De două ori pe săptămână nu vreau să vin la şcoală pentru că am engleza. Relaţia cu
profesorul nu este chiar bună şi dacă nu-mi place profesorul nu pot să mă pregătesc normal
de lecţia respectivă” (F., clasa a 9-a, urban).
••

„Am avut anul trecut un profesor de matematică şi eu la lecţia lui mă plictiseam şi la şcoală
veneam, dar la lecţia lui nu mă duceam – nu puteai să stai liber la lecţie: numai cu capul sus,
cu mâinile pe bancă, trebuia să înţelegi tema, daca ieşi la tablă şi nu ştii, te numeşte în tot
felul” (M., clasa a 7-a, rural).
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Un alt moment frustrant pentru elevi este faptul că li se interzice să iasă din incinta şcolii până
la terminarea lecţiilor. În această situaţie sunt puşi 16% din elevi, cota acestora este cu mult mai
mare în cazul elevilor care învaţă în municipiile Bălţi şi Chişinău, localităţi în care fiecare al treilea
elev a trecut cel puţin o dată prin astfel de situaţii.

Atitudini şi comportamente ale unor cadre didactice
faţă de elevi
Cadrele didactice nu recunosc în mare parte aplicarea pedepsei fizice asupra copiilor, doar 2% din
profesori au afirmat că se folosesc asemenea practici, în timp ce 16% din elevi spun că profesorii
obişnuiesc să-i pedepsească fizic foarte des şi uneori. În toate discuţiile de grup elevii
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au menţionat situaţii când ei sau colegi de ai lor au fost agresaţi fizic, aceste experienţe copiii le
trăiesc mult mai frecvent în clasele mici şi mai rar în clasele mai mari. Un aspect ce s-a evidenţiat
este că de obicei sunt pedepsiţi fizic băieţii, fetelor li se întâmplă să treacă prin asemenea
experienţe foarte rar. Însă, în cadrul discuţiilor în grup s-a stabilit că fetele psihologic suportă
aceste pedepse mult mai greu. Astfel, elevii fiind întrebaţi direct dacă au fost situaţii când aceştia
au fost loviţi de profesori, 25% din băieţi au dat un răspuns afirmativ, ponderea lor fiind mult mai
mare, comparativ cu 8% din fete care au menţionat acest lucru.

Figura 5.
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Unele cadre didactice îşi permit un limbaj inadecvat, cuvintele cele mai des folosite la adresa
elevilor fiind denumirile de animale „oi”, „vaci”, „boi”, „măgari”, cuvinte care ar caracteriza
persoana din punct de vedere al dezvoltării intelectuale: „prost”, „tont”, cuvinte care ar descrie
comportamentul „destrăbălat”, „derbedeu”. De obicei, acest gen de cuvinte este însoţit de
ridicarea tonului în vorbire. Uneori ofensele verbale se adresează întregii clase, indiferent dacă
vinovat, în opinia cadrului didactic, este un singur elev sau un grup de elevi.
Preponderent, elevii sunt pedepsiţi în clasele primare, practic fiecare elev intervievat are amintiri
legate de o situaţie de agresiune fizică gravă, care s-a aplicat asupra lui sau a colegilor de clasă.
Cel mai des, unele cadre didactice pedepsesc copiii trăgându-i de păr sau de urechi, unii îi lovesc
sau îi pişcă, iar alţii, cei mai nervoşi, aruncă cu obiectele pe care la moment le au în mână, aceste
acţiuni fiind considerate de elevi ca cele mai periculoase.
Pentru un comportament gălăgios la lecţii sau contradicţii cu profesorul, unele cadre didactice
alungă elevii afară de la lecţii. Evident, pe lângă faptul că acest lucru este o îngrădire a accesului
la studii, apare problema ce face copilul în această perioada? În cel mai bun caz elevul stă în
coridor, se duce la bibliotecă, dar, de obicei, mulţi din ei preferă strada, barul etc. Şi mai îngrijorător
este faptul că unii copii, cunoscând modul cadrului didactic de a reacţiona în astfel de situaţii,
adoptă intenţionat un asemenea comportament pentru „a scăpa de lecţii”.
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Comportamente şi atitudini ale unor elevi faţă de cadrele didactice
Întrucât statutul social şi imaginea cadrului didactic a avut mult de suferit în perioada de tranziţie, în
percepţia mai multor copii, autoritatea cadrului didactic este în scădere. Factorul cel mai important
în formarea atitudinii şi comportamentului elevilor pe parcursul ocupaţiilor îl constituie vârsta
cadrelor didactice. Din opiniile formulate de respondenţi rezultă că, începând cu clasele 6–7, în
cazul cadrelor didactice foarte tinere sau foarte în vârstă, comportamentul elevilor devine unul
inadecvat. Problematica legată de vârsta înaintată a cadrelor didactice a fost menţionată în toate
discuţiile de grup. Elevii ajung să facă glume, iar lecţiile uneori se transformă în amuzamente pe
seama profesorului.

Caseta 5. Atitudini neadecvate ale elevilor

•• „Profesoara de matematică la gimnaziu era bătrână şi cu vederea mai slabă, mişcări mai
lente; se întâmpla să-i ascundem ochelarii; era poate murdară la haine… Matematică nu am
mai învăţat” (F., clasa a 12-a, urban).
•• „Nu era profesor la română şi au chemat o doamnă care era la pensie, dar era bătrână, nu
prea vedea, îi puneau hârtii în cap, o desenau pe tablă… au vrut să-i dea foc la păr” (M,
clasa a 12-a, urban; aceeaşi situaţie într-un gimnaziu rural)
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Elevii izolaţi: caracteristici şi cauze
Practic în toate colectivele de elevi există elevi izolaţi. Principalele manifestări ale izolării sunt
lipsa de comunicare cu colegii de clasă, evitarea activităţilor atât a celor de natură spontană cât
şi a celor organizate. De multe ori acest comportament se manifestă prin autoexcludere, fapt ce
provoacă atitudini batjocoritoare sau glume de prost gust din partea altor colegi de clasă.
Cauzele, intuite de colegii de bancă ai elevilor izolaţi sau chiar remarcate de înşişi copiii care trec
prin asemenea experienţe, sunt, în general, de două tipuri:
–– marginalizare din cauza situaţiei precare din familie, unor deficienţe fizice;
–– autoexcludere din cauza caracterului, comportamentului neconvenţional.

Caseta 6. Frustrările elevilor izolaţi

•• „Am stat un an de zile singură, eram şocată, în clasa de unde veneam eu eram prima la învăţătură,
când am venit aici nu ştiam nimic şi nu ştiam cum să mă comport...” (F., clasa a 12-a, rural).
•• „Eu am stat la gazdă la colega aceasta şi acasă, în mahala era cu totul altă persoană, la şcoală nici
n-o recunoşteam, am întrebat-o de ce se comporta aşa şi mi-a spus că i-i ruşine când sunt mulţi
oameni” (M., clasa a 12-a, liceu rural).
•• “Stau în primele bănci copiii de profesori, iar pe mine că nu văd bine, m-au mutat în altă bancă, că
acolo trebuia să se aşeze o fiică de profesoară cu prietena ei” (F., clasa a 7-a, rural).
•• „Dacă elevii buni au primit vreo notă rea, profesorii nu o pun, dar la cei mai slabi elevi – pun note
rele” (F., clasa a 6-a, rural).
•• „Ridici mâna câteodată şi nu-ţi acordă atenţie, fiindcă ştie că va fi corect” (F., clasa a 6-a, rural).
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34

Cu regret, doar foarte puţini din „copiii izolaţi” ajung să depăşească această stare rămânând în
clasa în care învaţă. Ei devin comunicativi şi sociabili în grupul de prieteni sau odată cu trecerea
într-o altă clasă. Mai mult ca atât, uneori se simt izolaţi, în special în gimnaziu, copiii care învaţă
bine, care se pregătesc sistematic de lecţii, îndeplinesc toate cerinţele cadrelor didactice. În
cazurile în care numărul acestor elevi este relativ mic, ei sunt priviţi ca „ciori albe”. Percepuţi
ca fiind împotriva “colectivului”, ei sunt excluşi de la anumite activităţi extracurriculare, sunt
consideraţi de ceilalţi colegi ca fiind egoişti, iar asupra lor permanent se exercită o anumită
presiune. Menţionăm că fenomenul respectiv se diminuează odată cu promovarea în clasele
liceale.

Acceptarea şi incluziunea elevilor cu dizabilităţi
Managerii şcolari împărtăşesc opinia că încadrarea copiilor cu nevoi speciale sau dizabilităţi în
şcoală depinde în mare măsură de părinţii acestora. În acelaşi timp, 69% din cadrele didactice
au menţionat faptul că în şcoala unde predau ei sunt copii cu dizabilităţi, însă doar jumătate din
cadrele didactice consideră că aceşti copii ar trebui să înveţe în şcolile convenţionale. În aceste
condiţii, pentru reuşita integrării persoanelor cu dizabilităţi în învăţământul convenţional, este
necesară o abordare complexă, care, pe lângă crearea condiţiilor adecvate de instruire, ar viza
pregătirea cadrelor didactice pentru a lucra cu această categorie de copii împreună cu ceilalţi elevi.
În prezent putem constata doar faptul frecventării şcolilor convenţionale de unii copii cu dizabilităţi,
dar nu integrarea autentică a acestora în colectivele de elevi.
Spre deosebire de managerii şcolari şi de cadrele didactice, elevii sunt mult mai deschişi faţă de
integrarea copiilor cu dizabilităţi în instituţiile convenţionale de învăţământ. Astfel, 40% din elevi
sunt total de acord ca copiii cu dizabilităţi să înveţe în şcolile lor, iar 30% din ei sunt parţial de
acord cu acest lucru. Menţionăm totuşi, că o cotă semnificativă din elevii intervievaţi (28%) resping
această idee (Figura 6).

Figura 6.
Opinia elevilor referitoare la instruirea copiilor cu dizabilităţi în şcolile
convenţionale

Sursa: Studiul sociologic “Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008
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Dacă elevii din şcolile convenţionale acceptă copiii cu posibilităţi fizice limitate, în cazul integrării
copiilor cu deficienţe mintale situaţia este diferită. Mai mulţi din elevii participanţi la discuţiile
de grup consideră că pentru copiii cu dizabilităţi mintale va fi mult mai bine ca ei să înveţe în
şcoli speciale, „unde sunt copii ca şi ei”. Argumentele elevilor se rezumă la faptul că copiilor cu
deficienţe mintale le va fi greu să se integreze, să participe la jocurile care sunt “prea obositoare
pentru cei cu deficienţe mintale”. Elevii din şcolile convenţionale se tem că copiii cu deficienţe
mintale nu vor putea învăţa la fel ca colegii lor, iar profesorii, din compasiune, le vor da note
nemeritate.

Incluziunea copiilor infectaţi cu HIV/SIDA
Părerile vis-a-vis de includerea în şcolile convenţionale a copiilor infectaţi cu HIV sunt împărţite şi
depind, în mare măsură, de nivelul de cunoştinţe despre HIV/SIDA. Cu cât elevii sunt mai informaţi
despre căile de infectare şi metodele de protecţie, cu atât creşte gradul de toleranţă faţă de copiii
infectaţi cu HIV. Deşi marea majoritate a elevilor consideră că copiii infectaţi cu HIV ar trebui să
înveţe în şcoli convenţionale, ei declară că ar fi mai precauţi cu ei, iar mulţi chiar i-ar evita. Prin
urmare, persistă riscul ca elevii cu HIV/SIDA să fie, în mare parte, izolaţi.
Elevii din mediul rural sunt mai puţin toleranţi faţă de copiii infectaţi cu HIV/SIDA şi puţini din
aceştia ar accepta să aibă în clasă astfel de colegi. Cei care declară că ar accepta să aibă un
astfel de coleg, pornesc de la faptul că acest lucru li se poate întâmpla şi lor şi că ar trebui să fim
empatici. Majoritatea din elevi au menţionat că i-ar deranja să aibă un coleg de clasă infectat cu
HIV, chiar ştiind că virusul HIV nu se transmite pe cale aeriană, prin strângere de mână etc.: „…
chiar dacă ştiu cum se transmite, oricum mi-ar fi teamă să mă apropii de el…”.
În general, elevii sunt mai toleranţi faţă de copiii infectaţi cu HIV decât adulţii. Cadrele didactice
acceptă într-o măsură mai mică decât elevii prezenţa în clasă a copiilor infectaţi HIV, iar părinţii
elevilor sănătoşi sunt şi mai rezervaţi în această privinţă, motivul invocat fiind necesitatea protejării
propriilor copii.

1.6. Concluzii şi recomandări
Constatarea 1.1. În ansamblu, cadrul normativ-juridic prin care se reglementează funcţionarea
sistemului educaţional din Republica Moldova corespunde în deplină măsură Cartei Naţiunilor
Unite, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi Convenţiei despre Drepturile Copilului. Legile,
regulamentele adoptate de Guvern, actele normative aprobate de către ministerele de resort
conţin stipulări explicite referitoare la asigurarea accesului universal la studii de calitate pentru toţi
copiii, indiferent de gen, originea socială, limba maternă, apartenenţa etnică, opţiunile religioase şi
dizabilităţi.
Totodată, menţionăm că mai multe aspecte, legate de apropierea şcolii de copil şi crearea
unui mediu şcolar prietenos copilului, sunt transpuse în viaţă mai mult prin tradiţie, decât
prin reglementări juridice explicite, în special la nivel de documente şcolare: regulamentul de
funcţionare a şcolii, fişa postului directorului de şcoală, fişa postului cadrului didactic, formele de
raportare etc.
Recomandări. Perfecţionarea cadrului normativ-juridic în scopul oficializării tuturor aspectelor ce
ţin de apropierea şcolii de copil şi crearea unui mediu favorabil copilului. În primul rând trebuie
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actualizate regulamentul-tip de funcţionare a şcolii, fişele de post pentru toţi managerii şcolari,
fişele de post pentru cadrele didactice. Se cere o actualizare a formelor de raportare ce se referă la
activitatea şcolilor, incluzându-se explicit aspectele ce ţin de nefrecventarea lecţiilor şi abandonul
şcolar, înlocuirea cadrelor didactice absente la lecţii, recuperarea lecţiilor pierdute etc. O atenţie
deosebită se va acorda definirii explicite a procedurilor ce ţin de monitorizarea şi prevenirea
neşcolarizării şi abandonului şcolar, delimitarea clară a responsabilităţilor ce le revin părinţilor,
cadrelor didactice, managerilor şcolari şi organelor administraţiei publice locale.
Constatarea 1.2. În perioada de tranziţie se constată o reducere a contingentului de elevi şi a
numărului de elevi ce revin la un cadru didactic. Acest fapt duce la utilizarea ineficientă a edificiilor
şcolare şi la micşorarea numărului de posturi disponibile în şcoli. Apare pericolul închiderii şcolilor
în localităţile cu un număr mic de locuitori, iar în cazurile în care ajung elevi pentru deschiderea a
două clase, se deschide câte una cu un număr exagerat de elevi, sau se revine la clasele mixte –
soluţii care nu contribuie la îmbunătăţirea calităţii educaţiei.
Recomandări. Necesitatea optimizării reţelei şcolare impusă de reducerea contingentului de
elevi şi de scăderea numărului de elevi ce revin la un cadru didactic trebuie analizată cu cea mai
mare atenţie, luând în considerare soarta elevilor din localităţile mici, şi nu doar eficienţa utilizării
edificiilor. Implementarea unor scheme inovatoare de transport şcolar trebuie făcută doar după
experimentarea acesteia pe parcursul a 2–3 ani în câteva raioane-pilot.
Constatarea 1.3. Pe parcursul anilor 2000–2006 se atestă o tendinţă de descreştere a ratei nete
de înrolare în învăţământul primar. În învăţământul primar şi cel gimnazial, rata netă de înrolare a
urmat o evoluţie sinuoasă, crescând în anii 2000–2005 şi scăzând în anul şcolar 2005–2006. Acest
fapt pune sub semnul întrebării realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, asumate de
Guvern în domeniul învăţământului primar şi gimnazial.
Considerăm inoportună înlocuirea în documentele oficiale a indicatorului “rata netă de înrolare”
prin indicatorul “rata brută de înrolare”, care reflectă într-o măsură mai mică cuprinderea copiilor de
vârsta respectivă în învăţământul primar şi gimnazial. Accentuăm că în cazul învăţământului primar,
chiar şi acest indicator este în descreştere.
Recomandări. Pentru a avea un tablou relevant şi valid al situaţiei din domeniul învăţământului
primar şi cel gimnazial, trebuie întreprinse măsuri în domeniul perfecţionării statisticii educaţiei. Se
cer definiţii exacte, metodologii de calcul, proceduri de colectare şi procesare a datelor ce ţin de
absenţa elevilor la lecţii, abandonul şcolar, absenţa cadrelor didactice la lecţii, înlocuirea cadrelor
didactice care, din diverse motive, nu pot preda lecţiile preconizate, recuperarea lecţiilor pierdute.
Ministerele de resort şi alte organe ale administraţiei publice centrale vor revizui numărul de
indicatori statistici în domeniul educaţiei, armonizându-l cu cel european şi cel global. Pentru o
monitorizare validă a evoluţiilor din învăţământ, se va reveni la ratele nete de înrolare, datele
respective fiind accesibile tuturor factorilor interesaţi: părinţilor, organelor centrale şi locale de
administrare publică, comunităţilor locale, cadrelor didactice, asociaţiilor profesionale, societăţii
civile.
Constatarea 1.4. Accesul la educaţie este în legătură directă cu starea materială a familiilor. Cu cât
familiile sunt mai sărace, cu atât riscul de nefrecventare a şcolii este mai mare. Greutăţi deosebite
întâmpină familiile cu mulţi copii, în special, cele din zonele rurale. În prezent lipsesc mecanisme
eficiente de a ajuta efectiv astfel de familii, iar ajutorul modest care este acordat nu ajunge
întotdeauna la copil.
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Recomandări. Elaborarea unui mecanism de ajutorare a familiilor sărace care au copii de vârstă
şcolară, bazat pe o legătură directă dintre mărimea alocaţiei şi gradul de frecventare al instituţiei
de învăţământ. O primă soluţie ar fi instituirea unor burse de şcolarizare, care se vor plăti doar în
cazurile în care copilul respectiv frecventează şcoala. Cheltuielile respective trebuie introduse întruun articol distinct al bugetului educaţiei la nivel de unitate şcolară, primărie, raion/municipiu, stat.
Constatarea 1.5. Cu toate că în Republica Moldova cheltuielile pentru sectorul educaţiei, raportate
la numărul de elevi, sunt mai mari ca media europeană, utilizarea mijloacelor respective este
ineficientă. Analiza cheltuielilor publice în învăţământ relevă faptul că o mare parte din ele sunt
direcţionate pentru întreţinerea edificiilor şi plăţile comunale curente şi mai puţin pentru dezvoltarea
potenţialului uman. Şcolile nu au o autonomie financiară, gestionarea finanţelor efectuându-se, deiure şi de-facto, de către organele administraţiei publice locale.
Recomandări. Remodelarea mecanismului de finanţare a şcolilor, accentul punându-se pe
corelarea volumului de alocaţii financiare cu valorile indicatorilor de performanţă: cuprinderea
în învăţământ, buna desfăşurare a procesului educaţional, asigurarea cu manuale şi suporturi
didactice, rezultatele evaluărilor externe, incluziunea copiilor cu necesităţi educative speciale
etc. Conferirea instituţiilor de învăţământ a statutului de persoane juridice cu drepturi depline,
asigurarea autonomiei financiare a instituţiilor de învăţământ, acordarea deplinei puteri de decizie
în domeniul utilizării finanţelor alocate.
Constatarea 1.6. În şcolile din Republica Moldova persistă plăţile informale, efectuate de către
părinţi pentru lecţiile individuale, lecţiile suplimentare în grup, pentru fondul şcolii, pentru pază,
reparaţii ale încăperilor şi sistemelor de încălzire, examene, perfectarea actelor de studii, cadouri
profesorilor, manifestări artistice şcolare şi pentru note mai bune. Sumele plătite de părinţi sunt
semnificative şi, conform estimărilor, depăşesc 13% din mijloacele financiare alocate de stat.
Cu toate că ajută, într-o anumită măsură, la ameliorarea stării fizice a edificiilor şcolare, în
percepţia cetăţenilor, plăţile informale îi pot dezavantaja pe copiii care provin din familii sărace şi nu
contribuie la formarea unui mediu şcolar prietenos faţă de copil. Mai mult ca atât, plăţile informale
creează premise pentru apariţia corupţiei şi dezumanizează procesul de studii.
Recomandări. Elaborarea unor acte normativ-juridice ce ar reglementa în mod explicit, care
servicii şi facilităţi sunt oferite în cadrul unităţilor şcolare gratuit de către stat şi care pot fi instituite
din banii părinţilor. Depersonalizarea contribuţiilor făcute de părinţi prin crearea de fonduri
cu vărsăminte anonime, fonduri ce ar fi gestionate de consilii tutoriale din afara instituţiilor de
învăţământ. Includerea în regulamentele şcolilor, fişele de post, instrucţiunile de activitate a
stipulărilor orientate spre combaterea plăţilor informale.
Perfecţionarea sistemului de raportare a cazurilor de plăţi informale în cadrul instituţiilor şcolare,
stabilirea responsabilităţii cadrelor manageriale şi a celor didactice pentru perceperea unor astfel
de plăţi.
Constatarea 1.7. În pofida eforturilor depuse pentru a diminua neşcolarizarea, abandonul şcolar
şi nefrecventarea lecţiilor, aceste fenomene se mai întâlnesc în sistemul de învăţământ din
Republica Moldova. Există o variantă specială, ascunsă a neşcolarizării, când sub presiunea
şcolii şi a autorităţilor copilul este trimis de părinţi din când în când la lecţii, pentru ca apoi
să continue a absenta. Cauzele neşcolarizării sunt multiple, cele mai frecvente fiind lipsa
de supraveghere din partea părinţilor, care sunt plecaţi la muncă peste hotare, atitudinea
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iresponsabilă a unor părinţi, sărăcia. Mecanismele de depistare şi de raportare a neşcolarizării
şi a abandonului şcolar sunt imperfecte din punct de vedere juridic şi reacţionează cu întârziere,
nu orientează opinia pedagogică spre atragerea copiilor la şcoală. În unele cazuri nici
cadrele didactice şi managerii şcolari nu depun suficiente eforturi pentru a ajuta copiii care nu
frecventează şcoala.
Recomandări. Perfecţionarea cadrului legislativ în scopul stabilirii explicite a responsabilităţilor
tuturor părţilor implicate în procesul educaţional – părinţii, unităţile de învăţământ, organele
administraţiei publice locale –, pentru combaterea fenomenelor neşcolarizării, abandonului şi
nefrecventării. Includerea în regulamentele de activitate a unităţilor de învăţământ şi în fişele
de post ale managerilor şcolari a unor stipulări exacte vizând raportarea şi combaterea acestor
fenomene. Stabilirea unui sistem de burse şcolare pentru familiile defavorizate, mărimea şi
perioada de plată ale cărora vor fi legate în mod direct de frecvenţa şcolară a copiilor ce provin din
aceste familii.
Constatarea 1.8. Din cauza unor stereotipuri sociale şi a condiţiilor fizice inadecvate, doar
un număr foarte mic de copii cu necesităţi educative speciale sau posibilităţi fizice limitate
frecventează unităţile convenţionale de învăţământ. Opinia pedagogică, elevii, părinţii şi factorii de
decizie de nivel local şi central susţin însă ideea integrării acestor copii în instituţiile convenţionale
de învăţământ. O atitudine mai rezervată manifestă unii părinţi şi învăţători/profesori în cazul
copiilor infectaţi cu HIV/SIDA.
Recomandări. Evaluarea stării tehnice a edificiilor şcolare, în special a celor din localităţile în care
există instituţii rezidenţiale, şi identificarea celora care necesită lucrări de reconstrucţie în scopul
creării condiţiilor fizice adecvate pentru copiii cu posibilităţi fizice limitate. Lansarea unor proiectepilot în domeniul integrării acestor copii în instituţiile convenţionale de învăţământ. Formarea
opiniei publice în scopul ridicării gradului de toleranţă faţă de copiii cu dizabilităţi, cu cerinţe
educative speciale, inclusiv faţă de copiii infectaţi cu HIV/SIDA, elaborarea de suporturi didactice
cu tematica corespunzătoare pentru învăţători, profesori şi părinţi.
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Dimensiunea 2:
Eficacitatea învăţării
2.1. Impactul reformei curriculare
Un rol important în reorientarea şcolii către necesităţile copiilor şi ale asociaţiilor de părinţi o 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
următoarele priorităţi:
–– crearea unui climat de încredere în cadrul şcolii şi, totodată, bizuirea exclusivă pe
ideile generale din exterior, pe transformările social-economice, ecologice şi culturale,
pe schimbările fundamentale ale valorilor şi convingerilor societăţii pentru realizarea
obiectivelor interioare;
–– raportarea curriculumului la tendinţele moderne şi la finalităţile de perspectivă ale dezvoltării
învăţământului în plan mondial, el fiind privit drept standard educaţional în sens larg;
–– raportarea politicii educaţionale la valorile umane naţionale şi universale, la tradiţiile
sistemului autohton de învăţământ care sunt valabile pentru reforma curriculară.
La elaborarea programelor instructiv-educative şcolare perfecţionate în sens curricular s-au luat 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.

Curriculumul de bază
Curriculumul de bază 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 paradigmei curriculare.
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 noile manuale şcolare, concepţia evaluării rezultatelor şcolare,
ghiduri de proiectare şi de aplicare a strategiilor didactice moderne.
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Curriculumul pe trepte de învăţământ
Curriculumul naţional în Republica Moldova este elaborat pe trepte de învăţământ: educaţia
timpurie şi preşcolară, învăţământul primar, învăţământul gimnazial şi învăţământul liceal.
Curriculumul educaţiei timpurii şi preşcolare a fost elaborat şi aprobat în formă de două documente
distincte – “Curriclumul educaţiei copiilor în instituţiile preşcolare de diferite tipuri” şi „Curriculumul
preşcolar (Educaţia şi instruirea copiilor de 5–7 ani în grupele pregătitoare)”. Ambele documente se
implementează astăzi în instituţiile preşcolare din Republica Moldova.
Curriculumul învăţământului primar este prezentat prin curricula disciplinelor şcolare limba de
instruire (română/rusă, limbile minorităţilor naţionale ucraineană, găgăuză, bulgară), matematică,
limba străină, istorie, ştiinţe, educaţie muzicală, educaţie tehnologică, educaţie fizică, artă plastică,
educaţie moral- spirituală.
Curriculumul învăţământului gimnazial este prezentat prin curricula disciplinelor şcolare limba de
instruire (română/rusă, limbile minorităţilor naţionale ucraineană, găgăuză, bulgară), limba rusă,
matematică, limba străină, istorie, geografie, educaţie muzicală, educaţie tehnologică, educaţie
fizică, artă plastică, ştiinţe, informatică, chimie, biologie, fizică.
Curriculumul învăţământului liceal este prezentat prin curricula disciplinelor şcolare limba de
instruire (română/rusă, limbile minorităţilor naţionale ucraineană, găgăuză, bulgară), matematică,
limba străină, istorie, geografie, educaţie fizică, informatică, chimie, biologie, fizică.
Elaborarea şi aprobarea consecutivă a documentelor curriculare pentru toate treptele de
învăţământ a asigurat o abordare unitară a tuturor aspectelor metodico-didactice, o ajustare a
obiectivelor de instruire la necesităţile de perspectivă ale elevilor şi ale societăţii, orientarea clară a
managerilor şcolari, cadrelor didactice şi a părinţilor către rezultatele instruirii.

Curriculumul disciplinelor şcolare
Curriculumul pe discipline şcolare concretizează principalele opinii de politică educaţională şi
transpune o anumită structură a curriculumului la nivelul unei discipline şcolare. Prin urmare,
curriculumul pe discipline şcolare se corelează cu elementele reglatoare ale curriculumului de
bază.
Curriculumul unei discipline şcolare are următoarele compartimente: cadrul conceptual al discipli
nei, obiective generale sau obiective-cadru, obiective de referinţă, activităţi de învăţare, conţinuturi
recomandabile, sugestii metodologice, sugestii de evaluare.
Obiectivele generale pe discipline derivă din idealul educaţional al formării personalităţii şi din
obiectivele pe arii curriculare şi vizează principalele categorii de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini
care se structurează prin studierea unei anumite discipline. Acestea comportă un anumit grad de
abstractizare, sunt urmărite de-a lungul anilor şi servesc pentru formularea obiectivelor de referinţă.
Obiectivele de referinţă reies din obiectivele generale ale disciplinei, se exprimă în termeni de
acţiuni concrete şi reprezintă etape parţiale şi succesive ale atingerii obiectivelor generale. Acestea
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definesc ceea ce elevul trebuie să fie capabil să înţeleagă şi să aplice la sfârşitul unei perioade
prevăzute de curriculumul şcolar, urmăresc progresul în achiziţii de cunoştinţe şi de competenţe de
la un an de studiu la altul.
Activităţile de învăţare sunt incluse, de regulă, în număr de 2–3 exemple pentru fiecare obiectiv
de referinţă în parte. Acestea prezintă experienţe de învăţare şi constituie un nucleu al unei unităţi
organizate didactic.
Conţinuturile sunt recomandabile, prezintă unităţi de cunoaştere resursă a învăţării, mijloace prin
care se urmăreşte atingerea obiectivelor care prevăd formarea personalităţii multilateral dezvoltate.
Conţinuturile sunt elaborate în deplină corelare cu obiectivele de referinţă, ţinând cont de structura
logică a ştiinţei, de cultura naţională şi universală, de atitudinile sociale şi credinţele religioase etc.,
de vârsta şi potenţialul copilului, de interesele şi nevoile lui individuale şi sociale.
Structurarea conţinuturilor este organizată printr-un complex unitar de cunoştinţe, capacităţi şi
atitudini sau sunt prezentate tematic prin conturarea unui model didactic pentru disciplina şcolară
concretă, destinate unor anumite tipuri de învăţare pentru a-l ajuta pe copil să înveţe eficient.
Sugestiile metodologice reprezintă recomandări privind proiectarea didactică de lungă durată şi
de scurtă durată privind strategiile şi tehnologiile didactice, privind activităţile didactice, privind
formele şi metodele de învăţământ etc.
Sugestiile de evaluare reprezintă recomandări privind strategiile generale ale evaluării, evaluarea
formativă/sumativă privind metodele şi tehnicile de evaluare, conexiunea inversă, sunt aduse
exemple concrete de teste.
În ansamblu, pe durata implementării reformei curriculare, au fost elaborate circa 200 de
curriculumuri la toate disciplinele şcolare, pentru toate treptele de învăţământ. Documentele
respective au fost traduse în limba rusă şi în limbile minorităţilor naţionale ucraineană, găgăuză,
bulgară, fiind accesibile atât cadrelor didactice, cât şi părinţilor.

Planul-cadru de învăţământ
Planul-cadru de învăţământ a fost elaborat şi aprobat ca un document reglator strategic, care
are drept funcţie principală structurarea formală a sistemului de învăţământ în ceea ce priveşte
relaţiile dintre componentele sale: nivele, arii curriculare, obiecte de studiu, scheme orare etc.
Planul-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal urmăreşte următoarele obiective:
–– asigură formarea personalităţii în raport cu potenţialul acesteia şi cerinţele societăţii
democratice;
–– vizează instituirea învăţământului în perspectiva educaţiei continue, a interdisciplinarităţii şi
curriculumului ca concept;
–– asigură coerenţa curriculară între nivelele şi treptele şcolare, stabileşte un număr minim de
discipline şi ore pe săptămână la fiecare clasă;
–– stabileşte curriculumul-nucleu (minimumul de discipline şi ore) şi curriculumul la decizia
şcolii (maximumul de discipline şi ore), curriculumul opţional;
–– oferă posibilitatea de a echilibra ponderea disciplinelor şcolare în cadrul sistemului
educaţional, de a integra disciplinele şcolare pe verticală şi orizontală (principiul
complexităţii);
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–– racordează disciplinele şcolare la obiectivele educaţionale şi particularităţile fiziologice,
psihologice şi cognitive ale elevilor (învăţământ primar, gimnazial);
–– presupune stabilirea unui număr echilibrat de discipline şcolare şi de unităţi de timp, care ar
crea o situaţie de învăţare mai productivă la nivelul potenţialului propriu al elevilor (principiul
descongestionării);
–– vizează realizarea dreptului fiecărui elev la valorificarea maximă a potenţialului propriu în
ritmul propriu (principul egalităţii şanselor);
–– include numărul minim şi maxim de ore pentru fiecare disciplină, tip de şcoală, an de studiu
(principiul flexibilităţii şi centralizării), asigurând libertatea instituţiei de a-şi elabora schema
orară.
Astfel, planul-cadru implementat în învăţământul secundar general include:
nucleul invariant – numărul de ore şi discipline obligatorii pentru toţi elevii şi toate tipurile de şcoli
preuniversitare, menit să asigure standardul minim obligatoriu.
arii curriculare – seturi de discipline şcolare, clasificate în baza domeniului de cunoaştere şi tipurilor
de activităţi “apropiate”;
curriculum la decizia şcolii – alegerea disciplinelor şi numărului de ore până la numărul de ore
maxim;
curriculum opţional – numărul de discipline opţionale prevăzute pentru decizia şcolii;
schema orară – planul-cadru de învăţământ concretizat la nivelul clasei (variantă).
Planul-cadru propune circa 70 de discipline opţionale, care pot fi selectate în afara nucleului
invariant, cu condiţia să nu se depăşească numărul maxim de ore pe săptămână la fiecare clasă.
Disciplinele opţionale sunt orientate la formarea unor capacităţi care nu pot fi structurate doar prin
aportul unei singure discipline. Aceste discipline vor lărgi domeniile de cunoaştere, vor crea situaţii
noi de aprofundare a cunoaşterii în cadrul ariei curriculare, vor realiza interesele şi aptitudinile
elevilor, vor asigura treptat orientarea profesorilor spre realizarea interdisciplinarităţii în cadrul
învăţării. Din momentul alegerii, disciplinele opţionale devin discipline obligatorii.
Metodologia de implementare a planului-cadru în învăţământul primar şi gimnazial este şi ea una
nouă. În baza planului-cadru pentru clasele I–IX se perfectează schema orară pentru organizarea
procesului educaţional al fiecăreia dintre clase.
Schemele orare din fiecare şcoală sunt elaborate de Consiliul de Administraţie al şcolii în
baza evaluării resurselor umane şi materiale şi a consultării cadrelor didactice, asigurându-se
respectarea opţiunilor profesorilor, părinţilor şi elevilor. Schemele orare trebuie să conţină cel puţin
o disciplină opţională.
În baza orelor opţionale se pot realiza:
–– opţionale derivate dintr-o disciplină şcolară, ca aprofundare a acesteia (extinderi),
prin suplimentarea numărului de ore maxim admis în vederea atingerii unor obiective
suplimentare la curriculumul obligatoriu;
–– opţionale în calitate de teme sau capitole ale unei discipline, care nu sunt incluse în
programa curriculară obligatorie (extinderi);
–– discipline opţionale recomandate pentru fiecare arie curriculară;
–– discipline opţionale propuse de şcoală.
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Disciplinele opţionale sunt indicate cu titlu orientativ, pentru fiecare arie curriculară; şcolile pot
propune cursuri opţionale, cu aprobarea Direcţiilor raionale/municipale de învăţământ, fără a
depăşi numărul de ore aprobate prin planul-cadru de învăţământ. Disciplinele opţionale pot
fi realizate pe parcursul unui an, al unui ciclu curricular şi/sau al unei trepte de învăţământ.
Disciplinele opţionale pot fi realizate pe clase sau pe grupuri a câte 10–15 elevi, în funcţie de
posibilităţile şcolilor şi opţiunile elevilor.
Vom menţiona faptul că implementarea noilor abordări de proiectare şi implementare a planuluicadru pentru învăţământul primar şi cel gimnazial reprezintă doar un prim pas în direcţia
apropierii şcolii de copil, adaptării procesului de studii la particularităţile individuale ale fiecărui
elev, descentralizării sistemului educaţional şi creşterii rolului şcolii în luarea deciziilor. În pofida
faptului că „marja de libertate” a planului-cadru este încă relativ mică, şcolile putând alege
dintr-un număr de ore ce reprezintă doar 10–15% din numărul total de ore, aceste abordări
stimulează iniţiativa elevilor, părinţilor şi a comunităţilor locale, consolidează tendinţele de
trecere la un învăţământ formativ, centrat pe necesităţile copiilor.

Asigurarea didactică a procesului de studii
Activităţile de implementare a Curriculumului şcolar s-au derulat odată cu implementarea
manualelor şcolare şi ghidurilor pentru profesori. Astfel, au fost editate 113 titluri de manuale
de bază şi 86 de ghiduri ale profesorului în învăţământul primar şi gimnazial. Concomitent cu
asigurarea instituţiilor de învăţământ cu manuale noi a fost creat un nou mecanism de reeditare
a acestor manuale. În acest context a fost elaborată şi implementată schema de închiriere
a manualelor, concepută ca un proces durabil de acumulare a mijloacelor băneşti pentru
autofinanţarea manualelor peste 3–4 ani.
Drept urmare, pentru prima dată Republica Moldova şi-a creat propria piaţă de manuale şcolare
în baza principiului de concurs şi concurenţă, s-au format colective profesioniste de autori de
manuale, s-au consolidat experienţele pozitive ale editurilor naţionale în producerea manualelor
şcolare.
Concepţia iniţială a schemei de arendă a manualelor s-a bazat pe faptul că anume părinţii, cu
excepţia instituţiilor rezidenţiale, vor acoperi toate cheltuielile legate de elaborarea, editarea şi
distribuirea manualelor. Conform schemei, statului i-a rămas doar funcţia de selectare a manualelor
propuse de edituri, de administrare a fondurilor respective, colectate de la părinţi, şi de gestionare
a procesului de distribuire a manualelor în şcoli. Evident, o astfel de abordare nu corespundea în
deplină măsură principiului că învăţământul de bază este gratuit şi crea impedimente în asigurarea
cu manuale a copiilor ce proveneau din familiile defavorizate.
În scopul facilitării accesului copiilor din familiile defavorizate la studiile de bază, în schema de
închiriere au fost introduse anumite modificări, care permiteau autorităţilor locale să scutească
familiile defavorizate sau cele cu mulţi copii de plata pentru arenda manualelor. Ulterior,
autorităţile au propus anularea consecutivă a plăţilor pentru arenda manualelor, iar acest proces a
şi început pentru manualele destinate învăţământului primar.
Analiza datelor statistice referitoare la asigurarea şcolilor convenţionale din Republica Moldova cu
manuale şi ghiduri pentru cadrele didactice demonstrează că în prezent toţi elevii din învăţământul
primar şi cel gimnazial dispun de manualele prevăzute de curriculumul şcolar în vigoare.
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Cu regret, situaţia este cu totul alta în cazul manualelor destinate copiilor cu necesităţi educative
speciale. Până în prezent problema respectivă nu a fost formulată explicit în documentele de politici
educaţionale, iar bugetele sistemului de învăţământ nici nu prevăd alocări pentru elaborarea,
tirajarea şi distribuirea unor astfel de manuale.

Ce ne împiedică să avem un curriculum prietenos faţă
de copil
Din punctul de vedere al cerinţelor înaintate faţă de şcolile prietenoase copililor, implementarea
noului Curriculum şcolar a fost însoţită de anumite dificultăţi, izvorâte, în principal, din caracterul
excesiv de teoretizat al acestuia. Principalele dificultăţi şi constrîngeri ale Curriculumului şcolar,
implementat în prezent în sistemul educaţional din Republica Moldova, sunt:
–– incertitudinea în modul de repartizare a materiilor pe categoriile „general obligatoriu”,
„opţional”, „la decizia şcolii”, fapt ce limitează libertatea elevilor şi părinţilor de a opta pentru
anumite materii de studiu;
–– disproporţia dintre volumul materiilor ce trebuie studiate şi duratele de timp alocate
predării-învăţării, fapt ce duce la suprasolicitarea copiilor, în special a celor ce întâmpină
dificultăţi la studierea anumitor discipline;
–– fragmentarea excesivă a disciplinelor şcolare, numărul mare al acestora, orarul
supraîncărcat;
–– oportunităţi limitate pentru elevi şi părinţi de a alege disciplinele de studiu, a conţinuturilor
acestora, a formelor respective de evaluare;
–– programele şcolare şi metodele de evaluare continuă să fie încărcate cu informaţii
ce trebuie doar reproduse de către copil, în detrimentul activităţilor de dezvoltare a
capacităţilor, structurării atitudinilor şi valorilor necesare educaţiei copiilor;
–– informaţiile, multe cum sunt, uneori nu sunt relevante din punctul de vedere al interesului
elevilor şi necesităţilor de perspectivă ale pieţii muncii; ele nu sunt relevante nici pentru
formarea pe termen lung a tinerilor, lucru pe bună dreptate reproşat de aceştia autorilor de
Curriculum;
–– sunt încă preponderente cunoştinţele de tip academic, teoretic, din acest motiv aspectele
de învăţare funcţională au de suferit; elementele de „cunoaştere” procedurală rămân în
continuare nesemnificative;
–– corelarea dintre obiectele de studiu este una foarte slabă, din care cauză elevii şi cadrele
didactice se confruntă cu incoerenţe greu de depăşit cu resursele modeste de care dispun
şcolile;
–– există rupturi evidente între ceea ce scriu programele şcolare şi ceea ce se întâmplă în
realitatea clasei;
–– deseori se întâmplă ca programele să fie moderne, ele să cuprindă obiective clare,
instrucţiuni solide de demers didactic, însă abordarea lor în clasă să fie centrată exclusiv
pe conţinuturi, cauzele principale fiind conservatorismul şi nivelul insuficient de pregătire
al cadrelor didactice.

2.2. Evaluarea şcolară
Introducerea curriculumului ca document normativ şi instrument didactic-educaţional de bază a
re-poziţionat 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.
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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.

Cadrul conceptual al evaluării şcolare în Republica
Moldova
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.
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
re-conceptualizarea 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; oferă sugestii pentru integralizarea
sistemului naţional de evaluare în sistemul mondial de evaluare şcolară; sugerează repere pentru
formarea profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice şcolare, pentru cercetări şi dezvoltări
teoretico-experimentale ulterioare ale domeniului evaluării şcolare. Valoarea 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 la propria formare. Concepţia persistă asupra trecerii de la
„aprecierea „nivelului de cunoştinţe” şi al „priceperilor” elevilor, înţelese ca achiziţii statice finale
(sociologizante, deseori disparate, irelevante pentru elevi şi interpretate doctrinar), de la aprecierea
ca sancţiune – la o evaluare formativ-productivă, integralizată teleologic, axiologic şi tehnologic,
conformă trebuinţelor 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 celei mondiale, evaluare în care elevul se produce ca subiect activ al
propriei formări şi autoevaluări. Constatăm că teza centrală a Concepţiei coincide cu principiile
şcolilor prietenoase faţă de copil. Documentul promovează o nouă viziune a funcţiilor evaluării prin
raportul deosebit dintre evaluarea normativă şi cea formativă.
Conform Concepţiei, la evaluarea rezultatelor şcolare se va 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;
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–– eficienţa şcolară (a şcolii), certificată prin raportarea rezultatelor şcolare la resursele
educative ale clasei/şcolii/familiei/comunităţii/societăţii.
Documentul examinat este la momentul actual unicul act în care evaluarea rezultatelor
şcolare este plasată în sistemul de evaluare educaţională în învăţământul general (evaluarea
curriculumului, personalului didactic, procesului didactic-educativ, instituţiei de învăţământ), şi
considerată subsistemul central, deoarece evaluările în celelalte subsisteme utilizează date,
informaţii, recomandări şi decizii obţinute/elaborate prin evaluarea rezultatelor şcolare.
Analiza Concepţiei evaluării rezultatelor şcolare din punctul de vedere al unei şcoli prietenoase
copiilor a relevat coincidenţa acestui document cerinţelor CFS, viziunilor moderne ale ştiinţelor
educaţiei referitoare la funcţiile evaluării, principiile şi metodologia promovată, la rolul de sprijin
a personalităţii în devenirea sa. Implementarea concepţiei ar genera modificări pozitive la nivel
de sistem în învăţământul din Republica Moldova.

Evaluările externe: pro şi contra
Un rol important în asigurarea eficacităţii şi eficienţei procesului de instruire îl au datele furnizate
de evaluările din cadrul examenelor de absolvire. În procesul reformării sistemului educaţional, în
Republica Moldova a fost implementat un nou sistem de evaluare a rezultatelor şcolare, armonizat
cu experienţa internaţională în domeniu. Acest sistem se deosebeşte de formele anterioare de
evaluare şcolară prin elaborarea unor instrumente de evaluare de calitate şi prin modul extern de
organizare a evaluărilor. Conform intenţiilor autorităţilor, noul sistem va asigura ca aceste evaluări
să fie:
–– corecte pentru toţi candidaţii, să asigure şanse egale de participare şi de succes pentru toţi
elevii;
–– adecvate programelor şcolare, adică să reflecte prevederile curriculei;
–– exacte şi fidele / credibile (consistente);
–– informative pentru toţi cei interesaţi – elevi, părinţi, cadrele didactice şi manageriale,
responsabilii de la direcţiile raionale/municipale de învăţământ şi minister;
–– eficiente în folosirea resurselor de timp, resurselor umane şi financiare.
În opinia factorilor de decizie din sectorul educaţiei, reformarea modului de organizare şi
desfăşurare a evaluărilor finale va asigura atingerea celor trei scopuri de bază, puse în faţa
examenelor: certificarea, selecţia şi furnizarea informaţiilor privind calitatea educaţiei.
În plan intern, obiectivele majore ale evaluărilor externe, organizate de Ministerul Educaţiei şi
Tineretului sunt:
–– stabilirea diagnozei situaţiei din sistemul educaţional – cunoaşterea nivelului de realizare
a obiectivelor conţinute în curriculumul şcolar, evidenţierea factorilor şi cauzelor care au
generat situaţia constatată;
–– prognozarea probabilistică a valorii şi nivelului performanţelor pe care ar putea să le obţină
elevii în următoarea treaptă de instruire;
–– optimizarea procesului de predare-învăţare în urma feedbak-ului obţinut;
–– identificarea factorilor care influenţează eficacitatea şi eficienţa învăţământului în plan
socio- şi macroeconomic, fapt ce va permite factorilor de decizie să formuleze politici
privind dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului educaţional;
–– utilizarea rezultatelor obţinute în cadrul evaluărilor externe pentru promovarea/înscrierea la
treapta următoare de învăţământ.
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În plan extern, obiectivele autorităţilor din sectorul educaţiei vizează recunoaşterea internaţională
a actelor de studii din ţara noastră şi facilitarea proceselor de comparare a rezultatelor evaluărilor
naţionale cu rezultatele evaluărilor internaţionale.
Noua metodologie se bazează pe obiectivele 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.
Vom menţiona faptul că 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 transferul 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 către minister, exclude părinţii din procesul de monitorizare a examenelor şi
favorizează corupţia.

Relevanţa evaluării: deziderate şi realităţi
Societatea, reprezentată prin autorităţile publice, cadre didactice, părinţi şi copii, are necesitatea
şi dreptul de a fi informată în mod veridic despre relevanţa rezultatelor şcolare în raport cu efortul
uman şi financiar depus. Astfel, prin esenţă, activităţile de evaluare ar trebui să stabilească:
–– gradul de realizare al obiectivelor educaţionale (generale, de referinţă, operaţionale etc.);
–– gradul de realizare al obiectivelor curriculare la nivel general sau individual;
–– aria de obiective insuficient realizate, aria (calitativă şi cantitativă) de instituţii sau/şi elevi
cu probleme de realizare a acestor obiective;
–– cauzele realizării insuficiente a anumitelor obiective;
–– modalităţile de depăşire a problemelor ce ţin de realizarea obiectivelor educaţionale;
–– informarea opiniei publice vizavi de eficacitatea educaţiei.
Este cunoscut faptul că în Republica Moldova eficacitatea învăţământului este măsurată, în primul
rând, prin rezultatele obţinute de elevi în cadrul evaluărilor finale la absolvirea învăţământului
primar, gimnazial şi liceal. Evident, cea mai importantă problemă a evaluării este relevanţa ei,
sau, cu alte cuvinte, dacă rezultatele evaluării reprezintă anume gradul de realizare al obiectivelor
educaţionale.
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Conform actelor normative în vigoare ce reglementează modul de organizare şi desfăşurare a
evaluărilor finale, evaluarea propriu-zisă include următoarele etape:
–– elaborarea testelor;
–– administrarea testelor;
–– corectarea testelor şi stabilirea numărului de puncte, acumulat de fiecare elev;
–– convertirea punctelor acumulate de fiecare elev în nota respectivă.
Testele de evaluare sunt elaborate în mod centralizat de către minister şi „trebuie să aibă un grad
mediu de dificultate”. Punctele alocate fiecărui item sunt stabilite de către elaboratorii de teste.
Schema de convertire a punctelor acumulate de fiecare elev în nota respectivă este stabilită de
minister.
Din analiza modului de evaluare observăm că rezultatele evaluărilor finale, mai exact, notele
respective, nu reflectă în deplină măsură gradul de realizare al obiectivelor educaţionale, întrucât:
–– testul ca atare este conceput ca având un nivel mediu de complexitate, fapt ce nu le
permite elevilor cu performanţe înalte la învăţătură să-şi demonstreze cunoştinţele şi
capacităţile, rezolvând itemi cu un nivel mai înalt de dificultate;
–– nu există o metodologie explicită de elaborare a schemei de notare, schemele utilizate în
procesul fiecărei evaluări fiind „ajustate” la statisticile curente ce caracterizează distribuţia
punctelor acumulate de elevi în procesul examinării.
În consecinţă, nota, aşa cum este ea dată în prezent, nu reflectă în deplină măsură succesele
sau insuccesele elevului în raport cu anumite obiective de evaluare. De exemplu, ce înseamnă
nota „8”, obţinută de elev în cadrul unei evaluări finale? Este o realizare a tuturor obiectivelor „pe
8”, sau e o medie între „10” la unele obiective şi „6” la altele? Dacă e aşa, atunci care sunt acele
„altele”?
În acelaşi context, dacă scorul maxim al unui test este de 100 de puncte, iar scara de notare
prevede că pentru 80–100 de puncte acumulate de elev se dă nota „10”, care este gradul de
realizare al obiectivelor educaţionale? Cine şi cum ia decizia ca nota „10” să se dea pentru 80–100
de puncte acumulate? Dar ce se întâmplă dacă organul care ia decizia este interesat ca sectorul
educaţiei să aibă succese „răsunătoare” şi stabileşte că pentru nota „10” sunt suficiente 50–100 de
puncte acumulate?
Prin urmare, se impune o modificare esenţială a sistemului de evaluare a rezultatelor şcolare,
accentul punându-se pe relevanţa şi validitatea datelor obţinute.

Factorii ce influenţează eficacitatea învăţării
În ansamblu, conform rezultatelor examenelor de absolvire, majoritatea absolută a elevilor
finalizează cu succes învăţământul gimnazial, rata eşecurilor variind în intervalul 1%–5%. Astfel, la
examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2007, la limba de instruire rata promovărilor a fost
de 99%, la matematică – de 95%, iar la fizică – de 97%.
În acelaşi timp, calitatea instruirii, măsurată prin notele luate de elevi, este cu mult mai modestă,
notele medii variind în intervalul 6,9–7,4 (Figura 7). Cea mai joasă notă medie a fost înregistrată
la fizică (6,9), iar cea mai înaltă – la limba de instruire (7,3). Remarcăm faptul că în cazul Ariei
curriculare Matematică şi Ştiinţe ponderea notelor mici este mai mare, ceea ce impune o revizuire
a modului de predare-învăţare a acestor discipline şcolare.
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Figura 7.
Rezultatele examenului de absolvire a gimnaziului (sesiunea 2007)
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Sursa: Agenţia de Evaluare şi Examinare, 2007

Calitatea instruirii depinde de mai mulţi factori, principalii din ei fiind tipul instituţiei de învăţământ
(şcoală primară, gimnaziu, şcoală medie, liceu), mediul de reşedinţă (rural, urban), calificarea
cadrelor didactice (grad didactic superior, unu sau doi, fără grad didactic). Importanţa factorilor
nominalizaţi asupra calităţii instruirii derivă din datele prezentate în Tabelul 6.

Tabelul 6.
Gradul de realizare al testelor de evaluare de către elevi
(evaluare finală, anul 2007)
Limba română, Matematica,
clasa a 4-a
clasa a 4-a

Matematica,
clasa a 9-a

Elevii din şcolile din mediul rural

73,1%

69,8%

59,2%

Elevii din şcolile din mediul urban

82,8%

83,7%

63,3%

Elevii din liceu

78,6%

80,1%

62,2%

Elevii din şcolile medii

74,4%

72,3%

60,2%

Elevii din gimnazii

72,3%

69,0%

57,3%

Elevii din şcolile primare

81,0%

82,1%

...

Elevii din instituţiile rezidenţiale
Elevii învăţaţi de o persoană cu grad didactic superior
Elevii învăţaţi de o persoană cu grad
didactic unu
Elevii învăţaţi de o persoană cu grad
didactic doi

71,4%

68,1%

...

86,1%

93,4%

70,3%

83,6%

86,4%

65,5%

75,8%

75,3%

61,9%
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Limba română, Matematica,
clasa a 4-a
clasa a 4-a

Matematica,
clasa a 9-a

Elevii învăţaţi de o persoană fără grad
didactic

74,7%

72,3%

55,2%

Media

75,7%

75,3%

60,0%

Sursa: Studiul “Evaluarea rezultatelor şcolare”, Institutul de Politici Publice, 2007

Din analiza datelor prezentate în Tabelul 6 rezultă că în cazul claselor primare gradul de realizare
al testelor variază semnificativ în funcţie de mediul de reşedinţă, ajungând la o diferenţă de
13,9 puncte procentuale. În cazul gimnaziilor această diferenţă este mult mai mică – 4,1 puncte
procentuale.
Se atestă anumite variaţii şi în funcţie de tipul instituţiei de învăţământ, în cazul claselor 1–4
atestându-se performanţe mai bune decât în instituţiile de învăţământ de un nivel superior. Gradul
de realizare al testului la matematică la absolvirea clasei a 4-a în şcolile primare este mai mare
cu 13,0 puncte procentuale decât în clasa respectivă în gimnazii, fapt ce reprezintă un argument
convingător în favoarea separării managementului educaţional pe trepte şi nivele de învăţământ.
După cum era şi de aşteptat, influenţa cea mai mare asupra gradului de realizare al testelor o are
calificarea cadrelor didactice care predau în clasele/disciplinele respective. Astfel, în cazul claselor
primare, gradul de realizare al testului de către elevii învăţaţi de către o persoană cu grad didactic
superior este cu 11,4 puncte procentuale mai mare decât în cazul persoanelor fără grad didactic.
În cazul studiilor gimnaziale, această diferenţă este şi mai mare, atingând valoarea de 15,1 puncte
procentuale.
Menţionăm faptul că în cazul învăţământului primar, gradul de realizare al testelor de către copiii
din instituţiile rezidenţiale este mai mic decât în instituţiile convenţionale de învăţământ.

Eficienţa învăţării prin prisma evaluărilor
internaţionale
Pe parcursul anilor de independenţă, 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. Menţionăm că din lipsa de
mijloace financiare, Republica Moldova nu a participat la testarea-pilot TIMSS 1999 şi 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.
Participarea ţării noastre la evaluările internaţionale deschide noi oportunităţi pentru:
–– implementarea de noi metode de evaluare, aprobate pe plan internaţional;
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–– 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 şi, 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.
La matematică, clasa a 8-a, rezultatele elevilor din Republica Moldova (460 de puncte),
demonstrate în cadrul evaluării TIMSS 2003 (Figura 8), sunt clasate lângă media internaţională
(466 de puncte). Vecinii Republicii Moldova în clasament sunt Ciprul (459 de puncte) şi Norvegia
(461 de puncte). Primul loc în clasament este ocupat de Singapore – 605 puncte, iar ultimul de
Africa de Sud – 264 de puncte.
La ştiinţe, clasa a 8-a, rezultatele elevilor din Republica Moldova (472 de puncte) sunt, în mare
măsură, similare celor de la matematică: media internaţională este de 473 de puncte, vecinii
Republicii Moldova în acest clasament sunt România (468 de puncte) şi Iordania (475 de puncte).
Primul loc este ocupat de asemenea de Singapore – 578 de puncte, iar ultimul de Africa de Sud –
244 de puncte.
Remarcăm faptul că, comparativ cu anul 1999, în cazul evaluărilor din anul 2003, la matematică
Republica Moldova a înregistrat un scor cu 9 puncte mai mic, iar la ştiinţe – un scor cu 13 puncte
mai mare. Aceste tendinţe ne demonstrează că rezultatele reformelor din sistemul de învăţământ
din ţara noastră nu au încă un caracter durabil.

Figura 8.
Rezultatele evaluărilor internaţionale TIMSS 2003, clasa a 9-a

Sursa: International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 2004
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Figura 9.
Rezultatele evaluărilor internaţionale TIMSS 2003, clasa a 4-a
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Sursa: International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 2004

O situaţie similară se atestă şi în cazul evaluărilor TIMSS 2003 pentru clasele a 4-a (Figura 9),
însă tendinţele nu pot fi stabilite, întrucât în anul 1999 clasele respective din Republica Moldova
nu au participat la testări.
Evaluările internaţionale PIRLS 2001 şi PIRLS 2006 cercetează capacitatea copilului de a
acumula informaţii prin citire şi de a o utiliza cu succes în practica de toate zilele. În procesul
de dezvoltare intelectuală a copilului, capacitatea de a citi este considerată ca fiind una
fundamentală, care-i oferă posibilitatea de a învăţa, de a progresa. Clasamentele în cazul
evaluărilor internaţionale PIRLS 2001 şi PIRLS 2006 (Figura 10) nu diferă cu mult de cele din
TIMSS 1999 şi TIMSS 2003, Republica Moldova înregistrând scoruri ce practic coincid cu media
internaţională.
Chiar dacă scorul înregistrat de Republica Moldova în anul 2006 este cu 8 puncte mai mare decât
cel din anul 2001, din punct de vedere statistic, această creştere este nesemnificativă, fapt ce
confirmă o dată în plus ipoteza că rezultatele reformelor din sistemului de învăţământ din ţara
noastră nu au încă un caracter durabil.
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Figura 10.
Rezultatele evaluărilor internaţionale PIRLS 2001 şi PIRLS 2006
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Sursa: PIRLS 2006 International Report

Menţionăm faptul că o confruntare directă a rezultatelor evaluărilor internaţionale cu rezultatele
evaluărilor naţionale este imposibilă din următoarele considerente:
–– în cazul evaluărilor TIMSS testarea se face la finele clasei a 8-a, pe când în Republica
Moldova evaluările naţionale se fac la sfârşitul clasei a 9-a;
–– subiectele propuse în cazul evaluărilor internaţionale sunt, în linii mari, mai simple ca cele
utilizate în cazul evaluărilor curente şi finale din sistemul de învăţământ din Republica
Moldova.
S-ar părea că în cazul unor subiecte de evaluare mai simple şi în condiţiile unui nivel înalt de
promovare, atins în învăţământul primar şi cel gimnazial din Republica Moldova (95–99%),
rezultatele ţării noastre la evaluările internaţionale ar trebui să fie foarte bune. Situaţia este,
însă, de altă natură.
Astfel, conform evaluărilor PIRLS 2006, doar 3% din elevii din Republica Moldova ating
performanţa de citire „nivel avansat”, 20% ating performanţa „nivel înalt”, 41% ating performanţa
„nivel intermediar” şi 24% ating performanţa „nivel jos”, iar punctajul a 9% din elevi este sub
valoarea punctului de referinţă „nivel jos”.
O situaţie similară se atestă şi în cazul evaluării TIMSS 2003. La matematică punctajul a 12% de
elevi din clasa a 4-a şi a 23% de elevi din clasa a 8-a este sub valoarea punctului de referinţă „nivel
jos”, iar la ştiinţe cota acestor elevi este de, respectiv, 14% şi 17%.
Prin urmare, ministerul de resort, în strânsă cooperare cu specialiştii din domeniile dezvoltării
curriculare şi evaluării performanţelor şcolare, va trebui să stabilească cauzele acestor divergenţe
şi să armonizeze procedurile de evaluare din Republica Moldova cu cele internaţionale.
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2.3. Formarea profesională a cadrelor
didactice
Întrucât în Republica Moldovă instituţiile de învăţământ nu sunt organizate ca entităţi distincte
pentru fiecare nivel de învăţământ, obţinerea unor date statistice care s-ar referi doar la
învăţământul primar sau cel gimnazial este practic imposibilă. În consecinţă, formarea profesională
a cadrelor didactice va fi analizată în baza datelor statistice ce se referă la şcolile primare (clasele
1–4), gimnazii (clasele 1–9), şcoli medii de cultură generală (clasele 1–11) şi licee (clasele 1–12).

Cadrele didactice din învăţământul general
În instituţiile de învăţământ activitatea agenţilor educaţionali la nivel de unitate şcolară este
reglementată de următoarele acte normative: Legea învăţământului, Statutul-tip al instituţiei de
cultură generală, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea liceelor, regulamentele de
atestare a cadrelor didactice şi manageriale.
În scopul creării în instituţiile de învăţământ a unui mediu prietenos pentru copil, actele normative în
vigoare prevăd explicit obligaţiunile cadrelor didactice. Astfel, cadrul didactic trebuie:
–– să studieze planurile de învăţământ, programele analitice, manualele şcolare şi literatura de
specialitate;
–– să întocmească planificarea calendaristică semestrială;
–– să facă proiecte didactice sau schiţe de proiect pentru lecţii;
–– să realizeze orele de predare la clasă;
–– să asigure eficacitatea procesului instructiv-educativ;
–– să stimuleze activitatea independentă, iniţiativa, capacităţile creative ale elevului;
–– să asigure securitatea vieţii şi sănătatea elevilor în cadrul lecţiilor şi activităţilor
extraşcolare;
–– să organizeze şi să desfăşoare concursurile şcolare;
–– să participe la activităţile catedrelor metodice, ale consiliului profesoral;
–– să participe la şedinţele şi activităţile consiliului de administraţie când este solicitat;
–– să organizeze şi să desfăşoare orele de dirigenţie;
–– să organizeze meditaţii şi consultaţii cu elevii la disciplina predată;
–– să colaboreze cu familiile elevilor;
–– să-şi îmbogăţească în permanenţă pregătirea în domeniul specialităţii, psihopedagogiei,
metodicii predării disciplinei;
–– să participe la activităţile de perfecţionare organizate în şcoală şi în afara şcolii;
–– să-şi onoreze toate obligaţiunile prevăzute în fişa postului.
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 (redacţiile 1999, 2000, 2001, 2003, 2006),
fapt ce reflectă atât reformele care au loc în sistemul educaţional, cât şi imixtitudinea factorilor
de ordin politic. În pofida schimbărilor dictate de conjunctura politică, Regulamentul în
vigoare stipulează confirmarea în funcţie şi acordarea gradelor didactice în baza competenţei
profesionale, calităţii activităţilor didactice, pregătirii metodico-pedagogice şi psihologice.
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Datele statistice ce caracterizează componenţa cadrelor didactice din învăţământul secundar
general sunt prezentate în Tabelul 7.

Tabelul 7.
Cadrele didactice din învăţământul general
(anul şcolar 2006/2007)
Numărul total de cadre didactice

41005

100%

373

0,91%

–– grad didactic unu

2268

5,53%

–– grad didactic doi

16510

40,26%

–– fără grad didactic

21854

53,30%

676

1,65 %

–– clasele I–IV

9268

22,60%

–– clasele V–IX

15877

38,72%

–– clasele X–XII

4864

11,86%

Profesori de muzică, artă, cultură fizică

4867

11,87%

Directori de unităţi şcolare

1494

2,91%

–– directori adjuncţi

1810

4,41%

–– directori adjuncţi educaţie

1008

2,46%

–– profesori în şcoli auxiliare

1141

2,78%

33222

81,02%

–– studii superioare incomplete

1295

3,16%

–– studii medii speciale

6488

15,82%

–– experienţă sub 3 ani

3442

8,39%

–– experienţă 3–8 ani

3687

8,99%

–– experienţă 8-13 ani

3968

9,68%

–– experienţă 13–18 ani

5809

14,17%

24099

58,77%

Dezagregate conform gradelor didactice:
–– grad didactic superior

Dezagregate pe trepte şi nivele de învăţământ:
–– preşcolar

Dezagregate conform nivelului de pregătire profesională iniţială:
–– studii superioare

Dezagregate conform vechimii în muncă:

–– peste 18 ani
Sursa: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2007

Analiza calitativă a nivelului de pregătire al cadrelor didactice din Republica Moldova denotă faptul
că majoritatea cadrelor didactice (81,02%) din învăţământului preuniversitar au studii superioare.
Totodată, menţionăm faptul că tinerii specialişti constituie doar 8,34% din numărul total de cadre
didactice. Majoritatea cadrelor didactice (58,77%) o constituie persoanele cu o vechime în muncă
de peste 18 ani, însă “maturizarea” corpului profesoral-didactic nu este însoţită şi de o creştere a
calificării acestuia, ponderea persoanelor cu grad didactic unu şi grad didactic superior fiind relativ
mică (6,64%).
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Din numărul total de cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar şi secundar general, doar
0,91% au gradul didactic superior, iar 53,30% în general nu au niciun grad didactic.
În opinia autorilor studiului, cauza acestui fenomen constă în lipsa unor mecanisme eficiente ce ar
stimula avansarea profesională a candidaţilor la susţinerea gradelor didactice, lipsa unor standarde
profesionale ce ar orienta activitatea de formare continuă şi atestare a personalului didactic spre
obţinerea unor rezultate relevante şi măsurabile.
Analiza datelor sondajului efectuat în rândul cadrelor didactice din şcoli şi licee ne demonstrează
că cca 40% din ele au absolvit colegiul sau universitatea cu 20–30 de ani în urmă, acest procent
fiind cu mult mai înalt în localităţile rurale. Evident, această stare de lucruri impune organizarea
unor cursuri de perfecţionare axate pe metodele moderne de predare-învăţare, utilizarea pe scară
largă a tehnologiilor informaţionale şi a instruirii asistate de calculator.
Indiscutabil, durabilitatea sistemului educaţional depinde în mare măsură de asigurarea acestuia
cu cadre didactice tinere. Este cunoscut faptul că admiterea la facultăţile şi colegiile pedagogice
este în creştere, iar autorităţile centrale depun eforturi considerabile pentru a atrage absolvenţii în
şcoli, în special, în cele rurale. Cu regret, în pofida acestor eforturi, ponderea cadrelor didactice
de vârsta pensionării este în creştere, iar cea a persoanelor cu vechimea în muncă sub trei ani
este în scădere (Figura 11).

Figura 11.
Cadre didactice după vechimea în munca pedagogică
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică, Nota informativă nr. 08-01/136 din 26.12.2007
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8.2%

8.2%

Conform rapoartelor anuale ale Ministerului Educaţiei şi Tineretului, doar aproximativ 50%
din absolvenţii facultăţilor şi colegiilor pedagogice urmează o carieră didactică. Prin urmare,
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.

Formarea iniţială a cadrelor didactice
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;
–– 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.
Vom menţiona că 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 însă 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.
Astfel, în cazul învăţământului preşcolar şi al celui primar, Nomenclatorul în vigoare şi practica
instituţiilor de învăţământ atestă explicit specializări destinate pregătirii cadrelor didactice:
Pedagogie preşcolară, Pedagogia învăţământului primar, Pedagogie preşcolară şi o limbă
modernă, Pedagogia învăţământului primar şi o limbă modernă, Pedagogia învăţământului primar
şi coregrafie etc.
Însă, în cazul învăţământului secundar general, specializările destinate pregătirii cadrelor
didactice nu se mai regăsesc în mod explicit în Nomenclator şi în practica cotidiană a
multor universităţi: Matematică şi informatică, Fizică, Chimie şi tehnologie chimică, Biologie
şi pedologie, Drept, Litere, Limbi şi literaturi străine etc., fapt ce plasează aspectele
psihopedagogice şi perspectivele unei cariere didactice pe un plan secund.
Pentru a redresa situaţia, Ministerul Educaţiei şi Tineretului a elaborat, iar Parlamentul a aprobat
un nou „Nomenclator al domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea
cadrelor în instituţiile de învăţământ superior (ciclul I)”, în care apare un domeniu general
de studii, întitulat sugestiv „Ştiinţele educaţiei”. Acest domeniu include două subdomenii de
formare profesională: „Educarea şi formarea profesorilor” şi „Ştiinţe ale Educaţiei”. Domeniul de
formare profesională „Educarea şi formarea profesorilor” include cincisprezece specializări ce
corespund disciplinelor predate în învăţământul secundar. Domeniul “Ştiinţe ale Educaţiei” include
specializările pedagogice, psihologice şi psihopedagogice.
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Nomenclatorul respectiv este pus în aplicare începând cu 1 septembrie 2005, iar absolvenţii
acestor specialităţi vor preda prima oră începând cu 1 septembrie 2008 sau 2009, în funcţie de
numărul de specialităţi pedagogice urmate.
Analiza cantitativă şi calitativă a datelor colectate în procesul studiului sociologic ne permite să
afirmăm că majoritatea universităţilor asigură formarea iniţială a cadrelor didactice ca o activitate
complementară la pregătirea specialiştilor în domeniile ştiinţei şi ale economiei naţionale. Astfel,
din cele şapte universităţi intervievate1, numai trei au indicat că domeniul principal de activitate este
instruirea şi formarea profesorilor, celelalte patru punând accentul pe instruirea la alte profiluri.
Curricula de formare iniţială a cadrelor didactice a fiecărei universităţi în parte este elaborată
în conformitate cu planul-cadru pentru instituţiile de învăţământ superior, care include ciclul
disciplinelor fundamentale, ciclul disciplinelor de cultură generală social-umanistă, ciclul
disciplinelor de specializare. Ponderea acestor discipline este prezentată în Figura 12.

Figura 12.
Distribuirea fondului de timp alocat pentru formarea cadrelor didactice
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Sursa: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2007

În general, planurile de învăţământ ale universităţilor ce pregătesc cadre didactice nu diferă
esenţial. Totodată menţionăm faptul că formării psihopedagogice a specialistului i se acordă mai
multe ore la Universitatea de Stat „Ion Creangă”, specialitatea Pedagogia învăţământului primar
1

Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat “Aleco Russo” din Bălţi, Universitatea

Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Tiraspol (Chişinău), Institutul Naţional
de Educaţie Fizica şi Sport, Universitatea de Stat din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat
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– cca 60%, Universitatea de Stat din Comrat, specialitatea învăţământul primar – cca 59%,
Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, specialitatea profesor de educaţie fizică – cca 54%.
Disciplinele Ştiinţele educaţiei (pentru facultăţile cu profil pedagogic) incluse în Curriculumul
instituţiilor de formare iniţială a cadrelor didactice sunt orientate spre formarea cunoştinţelor şi
a competenţelor privind proiectarea şi realizarea procesului educaţional, oferirea instrumentelor
cognitive şi aplicative care să le permită studenţilor abordarea riguroasă, obiectivă, exigentă şi
critică a fenomenului educaţional.
În procesul efectuării sondajului s-a stabilit că universităţile din Republica Moldova au viziuni
diferite asupra modului de pregătire a cadrelor didactice. Autorii studiului consideră că diversitatea
opiniilor formulate de instituţiile de învăţământ superior reflectă contradicţiile actuale ale
învăţământului pedagogic universitar: pe de o parte, necesitatea de a forma cadrele didactice
în cadrul unui sistem profesional unitar şi, pe de altă parte, practica existentă, conform căreia
formarea cadrelor didactice are un caracter dispersat, studenţii urmând atât cursuri din domeniul
ştiinţelor educaţiei cât şi cursuri destinate pentru a exercita o anumită profesie care diferă de cea
didactică. Prin urmare, se impune formarea cadrelor didactice în contextul unui modul profesional
integru, care ar reprezenta un sistem bine echilibrat al proiecţiei teoretice şi al demersului
experienţial. Acest lucru va oferi studenţilor posibilitatea de a obţine o instruire bazată pe învăţarea
şcolară, şi anume, observaţie, experimente, introducere în activitatea de cadru didactic. În acest
context, în opinia respondenţilor de la facultăţile pedagogice, se cere implementată o reformă
cuprinzătoare a curriculumului universitar, care ar asigura o modernizare de esenţă a sistemului
naţional de formare continuă a cadrelor didactice şi compatibilizarea lui cu tendinţele din spaţiul
educaţional european.

Formarea continuă a cadrelor didactice
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.
Secţia atestarea şi perfecţionarea personalului didactic din cadrul Ministerului Educaţiei şi
Tineretului coordonează şi monitorizează activitatea de formare profesională continuă a cadrelor
didactice şi de conducere în Centrele de formare.
Spre deosebire de formarea iniţială, domeniu în care numărul şi capacitatea instituţiilor de
învăţământ este relativ mare, în cazul perfecţionării cadrelor didactice numărul instituţiilor
respective şi capacitatea acestora este cu mult mai mică. Vom menţiona că în cazul perfecţionării
cadrelor didactice un rol important îl au şi organizaţiile neguvernamentale, ce constau din asociaţii
obşteşti sau instituţii private de învăţământ.
În opinia cadrelor didactice (347 de respondenţi), cea mai importantă contribuţie în dezvoltarea
lor profesională au avut-o cursurile/seminarele/workshop-urile organizate de către instituţiile
specializate în formarea continuă a cadrelor didactice (31% din respondenţi), urmând apoi
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organizaţiile nonguvernamentale (25%), instituţia în care activează cadrele didactice (21%),
instituţiile de învăţământ superior (20%) şi instituţiile private de învăţământ (3%).
Analiza datelor obţinute în cadrul sondajului ne demonstrează că opiniile instituţiilor de învăţământ
superior şi de perfecţionare a profesorilor referitor la eficienţa sistemului existent de formare
continuă a cadrelor didactice sunt contradictorii, circa jumătate din respondenţi considerîndu-l
ineficient şi învechit. În opinia mai multor respondenţi, sunt necesare schimbări de principiu:
descentralizarea sistemului, diversificarea formelor de perfecţionare, implementarea unui sistem
de credite, extinderea autonomiei centrelor de formare continuă, utilizarea mai largă a metodelor
interactive de predare-învăţare.
Printre obstacolele care împiedică dezvoltarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice
respondenţii indică schimbările frecvente şi inopinate ale cadrului legislativ-normativ în acest
domeniu, lipsa unor mecanisme distincte de finanţare a acestor activităţi atât la nivel central cât şi
la nivel local, disparităţile dintre localităţile rurale şi cele urbane, cadrul instituţional neadecvat.
Activitatea de formare continuă a cadrelor didactice din cadrul instituţiilor de formare continuă
se desfăşoară în baza programelor-cadru elaborate pe module conform indicaţiilor Ministerului
Educaţiei, care prevăd actualizarea cunoştinţelor la specialitate, la didactica disciplinei şi a celor
psihopedagogice, cu racordarea lor la renovarea conceptuală, curriculară, tehnologică şi de
evaluare a învăţământului. Specificul acestor programe constă în tendinţa actuală de a asigura
un echilibru relativ în formarea de specialitate şi în formarea profesională a cadrului didactic. În
toate cazurile, programele-cadru oferă cursanţilor posibilitatea să-şi stabilească propria programă,
traseul lor educaţional, în funcţie de interesele, opţiunile lor, ceea ce favorizează, stimulează
activitatea de perfecţionare, eficienţa în ansamblu a acestei acţiuni de importanţă majoră. În
procesul realizării curriculei, instituţiile de formare continuă asigură flexibilitatea conţinuturilor
programelor de formare ţinând cont de opţiunile şi interesele individuale ale cursanţilor.
Repartizarea orelor pe discipline în cadrul cursurilor oferite de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
este prezentată în Figura 13. Întrucât Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei este desemnat drept
coordonator naţional, planurile-cadru ale celorlalte instituţii care activează în domeniul formării
continue a cadrelor didactice au o structură similară.

62

Figura 13.
Repartizarea orelor în programele-cadru de formare continuă a cadrelor
didactice

76

54

Sursa: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2008

Analiza datelor sondajului efectuat în rândul cadrelor didactice ne demonstrează că curriculumul de
formare continuă necesită o îmbunătăţire substanţială. Astfel, cca 57,1% din respondenţi consideră
că programele de instruire trebuie extinse, alte 27,3% din respondenţi sunt de părerea că oferta şi
calitatea programelor ar trebui substanţial îmbunătăţite şi doar 7,3% din respondenţi consideră că
schimbările radicale sunt inoportune.
În perspectiva promovării unei politici de motivare a cadrelor didactice în bază de performanţă şi
competivitate au fost elaborate Concepţia şi Strategia de formare continuă a cadrelor didactice,
aprobate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului în anul 2007. Concepţia presupune realizarea mai
multor acţiuni, principalele din ele fiind:
1. Acordarea dreptului de a oferi servicii de formare continuă a cadrelor didactice mai multor tipuri
de instituţii educaţionale: universităţi, instituţii de formare continuă, organizaţii nonguvernamentale
specializate în domeniul educaţiei, centre de formare continuă.
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2. Diversificarea activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice, elaborarea unor noi generaţii
de programe de instruire, care să cuprindă un spectru larg de activităţi: de la înscrierea la programe
de învăţare pe tot parcursul vieţii la nivel universitar până la participarea la seminare, ateliere de
lucru, conferinţe, stagii internaţionale, schimburi de experienţă etc.
3. Crearea unei Agenţii Naţionale (sau a unui Centru) care să gestioneze formarea continuă a
cadrelor didactice în Republica Moldova la nivel de formulare a politicilor, acreditare a programelor
de instruire, monitorizare şi evaluare a calităţii.
4. Implementarea unui sistem de instruire ce va include cele patru componente de bază ale formării
continue – a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti împreună cu alţii, a învăţa să fii –,
bazat pe principiile democratizării şi descentralizării.
5. Definirea competenţelor profesionale în conformitate cu cele patru componente, elaborarea listei
competenţelor cadrelor didactice în concordanţă cu experienţa internaţională în acest domeniu,
evident, ţinându-se cont de realităţile Republicii Moldova.
6. Instituirea mecanismelor de elaborare şi de acreditare a programelor de formare continuă
ca instrumente de bază ce asigură calitatea perfecţionării cadrelor didactice într-un mediu
descentralizat şi liberalizat, în care se vor constitui prestatori autonomi de servicii de formare
continuă a cadrelor didactice.
7. Susţinerea procesului de elaborare a programelor de instruire, care au drept scop dezvoltarea
competenţelor cadrelor didactice.
8. Monitorizarea calităţii formării continue a cadrelor didactice într-un mod continuu şi sistematic,
în special în ceea ce priveşte impactul ei asupra dezvoltării componentelor de bază ale activităţii
cadrelor didactice.
În scopul perfecţionării eficienţei şi eficacităţii sistemului de formare continuă a cadrelor didactice,
noile politici din acest domeniu vor fi orientate spre motivarea profesorilor să participe la formarea
continuă şi să utilizeze deprinderile şi cunoştinţele obţinute în activitatea cotidiană.
Pentru promovarea unei politici eficiente de dezvoltare a personalului didactic care ar asigura
respectarea drepturilor fiecărui profesor la dezvoltarea profesională au fost elaborate şi aprobate
de Consiliul Naţional pentru Curriculum „Standardele de formare continuă a cadrelor didactice
din învăţământul secundar general” care au drept scop dezvoltarea competenţelor profesionale
ale cadrelor didactice în exerciţiu, introducerea sistemului de credite profesionale, proiectarea
programelor de formare continuă din perspectiva asigurării calităţii educaţiei.
Dezvoltarea profesională şi formarea continuă a cadrelor didactice se vor realiza prin utilizarea
sistemului de credite profesionale. Acest sistem presupune acumularea unui anumit număr de
credite unitar la nivelul întregului sistem de formare continuă, care vor conta pentru obţinerea
gradelor didactice sau a unui certificat de formare continuă profesională, dar şi pentru evaluarea
cadrelor didactice la nivelul unităţii şcolare. În acest sens, fiecare cadru didactic va avea un
portofoliu care va cuprinde actele care demonstrează participarea sa la activităţile de formare
continuă. Portofoliile vor fi evaluate de către instituţiile împuternicite cu acest drept de către
Ministerul Educaţiei şi Tineretului.

64

2.4. Percepţia subiectivă a eficacităţii învăţării
Calitatea învăţării
Educaţia, în viziunea cetăţenilor Republicii Moldova, este unul din puţinele domenii, în care pe
parcursul ultimilor zece ani, cu excepţia anului 2008, s-a înregistrat un anumit progres (Figura 14).

Figura 14.
Aspecte ale educaţiei în viziunea cetăţenilor
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Sursa: Sondajul “Barometrul de opinie publică”, Institutul de Politici Publice, 2000–2008

Astfel, ponderea cetăţenilor care se arată destul şi foarte mulţumiţi de ceea ce face guvernul în
domeniul învăţământului a crescut de la 16% în anul 2001 până la 43% în anul 2006. În perioada
premergătoare examenelor din anii 2007 şi 2008 ponderea cetăţenilor destul şi foarte mulţumiţi a
scăzut, respectiv, până la 42,5% şi 34,8%. Într-o anumită măsură, acest fapt poate fi explicat prin
neacceptarea de către elevi, părinţi, cadrele didactice şi managerii şcolari a evaluărilor externe.
Remarcăm faptul că cel mai înalt grad de mulţumire al cetăţenilor faţă de acţiunile întreprinse
de către conducerea ţării în diferite domenii îl are anume învăţământul – 34,8% în anul 2008,
următoarele domenii fiind cultura – 25,8%, asistenţa medicală – 24,0% şi agricultura – 15,8%. În
percepţia cetăţenilor, acest fapt estompează, în comparaţie cu alte domenii, importanţa problemelor
educaţiei.
În pofida faptului că cetăţenii sunt mulţumiţi de educaţia copiilor lor, ponderea acestora variind
în intervalul 43%–53%, una din marile îngrijorări ale părinţilor rămâne viitorul acestor copii. Cota
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părinţilor care au exprimat această preocupare este foarte mare, variind în intervalul 38%–53%.
Prin urmare, mulţi părinţi nu văd o legătură directă între calitatea educaţiei şi viitorul copiilor lor.
Rezultatele sondajelor generale sunt confirmate, într-o anumită măsură, de sondajele organizate
în rândul elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice. Ca şi în cazul sondajelor generale, atât elevii,
cât şi părinţii lor sunt mulţumiţi de calitatea învăţării. Astfel, 90,4% din elevi apreciază calitatea
studiilor în şcoala în care învaţă ca fiind bună sau foarte bună. Evident, în cazul părinţilor, opiniile
sunt mai critice, cota celor care consideră calitatea studiilor drept bună sau foarte bună fiind
de 70,2%, iar a celor care consideră calitatea studiilor ca fiind satisfăcătoare – de 25,3%. Cota
părinţilor care apreciază calitatea studiilor în şcoală în care învaţă copiii lor drept proastă sau
foarte proastă este statistic nesemnificativă.
În mod paradoxal, dar fiind, în general, satisfăcuţi de calitatea educaţiei, părinţii consideră
educaţia, într-o anumită măsură, ca fiind una irelevantă pentru viitorul copiilor lor (Figura 15). Cota
părinţilor care consideră că după absolvirea şcolii copiii nu sunt pregătiţi pentru viaţă, pentru a-şi
urma studiile la un liceu, la o şcoală profesională sau la o universitate este statistic semnificativă,
atingând valori de până la 30%.

Figura 15.
Relevanţa educaţiei în viziunea părinţilor

Sursa: Studiul sociologic “Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

În opinia părinţilor, calitatea educaţiei depinde, în primul rând, de calificarea cadrelor didactice
(49,5% din respondenţi), asigurarea cu cadre didactice (14,4%), sănătatea copiilor (10,3%) şi
mai puţin de starea fizică a şcolii (2,5%) sau plata pentru educaţie (1,4%).
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Figura 16.
De ce depinde în primul rând calitatea educaţiei
(opinia părinţilor)

Sursa: Studiul sociologic “Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Părinţii îşi subestimează rolul lor în ameliorarea calităţii educaţiei obţinute de propriii copii. Doar
9,8% din respondenţii-părinţi au formulat opinia că calitatea cunoştinţelor depinde anume de ei, pe
când 44,1% din părinţi au indicat că aceasta depinde de cadrele didactice, iar alţi 44,0% au afirmat
că nivelul educaţiei depinde de înşişi copiii care trebuie să înveţe.

Complexitatea curriculumului
Opiniile tuturor subiecţilor implicaţi în studiul sociologic converg la faptul că programa şcolară
este prea încărcată şi multe din informaţiile predate în şcoli sunt inutile şi prea complicate în
raport cu particularităţile de vârstă ale copilului (Figura 17). Un număr semnificativ din elevii
intervievaţi (54%) au fost parţial de acord cu afirmaţia că „este foarte complicat ceea ce învaţă
ei la şcoală”, iar 16% din copii sunt total de acord cu această afirmaţie. Totuşi, 30% nu sunt de
acord cu faptul că programa şcolară este prea complicată. În discuţiile de grup copiii au afirmat
că le vine foarte greu să înveţe întrucât materialul este voluminos şi greu de asimilat; uneori
profesorii le recomandă mai multe surse, iar pentru a le studia au nevoie de timp. Mai mult de
jumătate din cadrele didactice (52%) au afirmat că curriculumul disciplinelor pe care le predau
este supraîncărcat.
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Figura 17.
Complexitatea curriculumului în viziunea părinţilor

Sursa: Studiul sociologic “Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Directorii de şcoală şi reprezentanţii direcţiilor de învăţământ consideră curriculumul
supraîncărcat, dificil de asimilat în întregime de către toţi copiii, iar volumul excesiv de
informaţii ce trebuie asimilat într-o perioadă relativ scurtă de timp se răsfrânge negativ
asupra calităţii studiilor şi finalităţilor acestora. Unii din managerii şcolari au evidenţiat faptul
că programa şcolară este concepută doar pentru elevii cu capacităţi deosebite şi depăşeşte
posibilităţile mai multor copii de vârsta respectivă.

Caseta 7. Complexitatea curriculumului în viziunea directorilor de şcoală
•• „Prima problemă este supraîncărcarea curriculumului. Deoarece la multe discipline

curriculumul este făcut în baza elevilor dotaţi, dar trebuie să punem accentul pe elevul mediu
ca să-l putem promova” (M., director adjunct pe educaţie, urban).
•• „Pentru particularităţile de vârstă la clasele 1–4 e destul de complicat, el se realizează, dar
s-ar realiza mai bine, dar dacă aşa se orientează de la Ministerul Învăţământului şi aşa văd,
să-i învăţăm lucruri superioare...” (M., director de şcoală, rural)
•• „Foarte puţin, în total, cât să spunem, 20–25 %, poate 30%, care pătrund esenţa şi înţeleg tot
materialul, dar foarte mulţi încă nu înţeleg” (M., director de şcoală, urban)
Sursa: Studiul sociologic “Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008
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Eficacitatea metodelor de predare
În ceea ce priveşte metodele de predare, datele studiului sociologic relevă faptul că în învăţământul
de bază predomină metodele tradiţionale, cauza principală fiind, probabil, lipsa unui mecanism
eficient de motivare a performanţei şi cota înaltă a cadrelor didactice de vârstă înaintată. Multe
din cadrele didactice au indicat faptul că nu mai au timp să-şi perfecţioneze metodele de predare
întrucât, pentru a-şi întreţine familia, sunt nevoite să muncească şi în altă parte sau să se ocupe
cu agricultura şi creşterea animalelor. Conform datelor sondajului, 8% din cadrele didactice
intervievate, majoritatea din ele fiind din mediul urban, predau şi în alte şcoli; 74% din ele
menţionează că remunerarea insuficientă i-a determinat să-şi ia un al doilea serviciu.
Cea mai des utilizată metodă de predare este dictarea. Ineficienţa acestei metode nu este
înţeleasă de majoritatea elevilor, care afirmă că acest lucru este unul bun, întrucât li se dă sumarul,
„lucrurile cele mai importante” şi ei nu mai sunt nevoiţi să citească suplimentar. Mai mult ca atât,
unii elevi afirmă că informaţiile dictate se memorează mai uşor şi, chiar dacă nu citesc nimic acasă,
pot răspunde ceva atunci când sunt evaluaţi. Alţi elevi însă dezaprobă metoda dictării şi detestă
cadrele didactice care îi impun să facă notiţe în caiet în procesul expunerii unei materii noi. Aceşti
elevi preferă să asculte pentru a înţelege mai bine tema nouă, în special atunci când este vorba de
ştiinţele exacte – matematică, fizică, chimie etc.
Un semnal de alarmă a venit şi din partea şefilor direcţiilor de învăţământ şi a directorilor de şcoală
ce predau şi ore în clasă. În opinia lor metodele de predare în ciclul gimnazial nu pot fi reduse
doar la conspectări în timpul lecţiilor, ei consideră conspectarea ca fiind în detrimentul metodelor
moderne de predare-învăţare. Totodată, s-a evidenţiat faptul că volumul de materie din unele
manuale, de exemplu, la istorie, este insuficient pentru a asigura o cunoaştere amplă, şi profesorii
le solicită elevilor să studieze în mod individual literatura de specialitate şi să consulte Internetul.
Un lucru extrem de îngrijorător este faptul că 71% din elevi au fost de acord cu afirmaţia că ei sunt
încurajaţi de către cadrele didactice să înveţe pe de rost, fiecare al treilea părinte de asemenea
susţine această afirmaţie, iar fiecare al patrulea cadru didactic recunoaşte că face acest lucru.
Majoritatea elevilor preferă însă modalităţile de lucru în grup, argumentând că astfel ei înţeleg
mai bine materia şi le este mai uşor s-o însuşească. Dar astfel de tehnici de predare se utilizează
rar şi doar la unele dintre obiectele şcolare. Elevii afirmă că la lecţii le-ar fi mai interesant dacă
învăţătorul/profesorul ar organiza mai multe „concursuri, rebusuri sau jocuri în echipă”.
Din datele calitative şi cantitative ale studiului sociologic rezultă că multe cadre didactice sunt
orientate spre „respectarea programei” şi nu spre atingerea finalităţilor de învăţare preconizate.
Astfel, pentru recuperarea timpului pierdut, în unele cazuri, pe durata unei lecţii se predau mai
multe teme. În timpul predării temelor noi, unele cadre didactice nu permit ca elevii să pună
întrebări, imputându-le elevilor faptul că nu au fost atenţi la lecţiile precedente sau că trebuie
să cunoască aceste lucruri din clasele mai mici. Uneori, cadrele didactice, în loc să răspundă la
întrebările adresate de elevi, le fac observaţii sau îi „ceartă” că nu cunosc „lucruri elementare”. În
astfel de cazuri copiii se plictisesc la lecţii, opinia lor fiind că orele sunt prea monotone. Studiul
calitativ arată clar că dacă elevii se plictisesc, cum este şi firesc în astfel de situaţii, lor le scade
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interesul faţă de obiectul respectiv. În aceste condiţii, unii elevi încearcă să-şi găsească alte
ocupaţii, perturbând buna desfăşurare a orelor, împiedicându-i pe ceilalţi elevi să înveţe.
Sub influenţa unui ansamblu de factori nefavorabili învăţării, mulţi elevi nu mai înţeleg temele
predate: 7% din elevi declară că acest lucru li se întâmplă foarte des, iar 72% spun că uneori. În
cazul neînţelegerii unei teme noi, elevii apelează cel mai des la colegii lor de clasă (27%). Discuţiile
de grup au evidenţiat acest lucru, elevii declarând că de multe ori înţeleg mult mai bine de la elevii
care învaţă mai bine, decât de la profesori. Colegii le explică lucrurile complicate prin cuvinte
mai simple decât cele folosite de profesori, pe colegi îi poţi întreba fără jenă orice lucru care nu îl
înţelegi.
O parte semnificativă de elevi (23%) caută singuri răspunsuri la întrebări în manuale, literatura de
specialitate, Internet etc. (Figura 18). Doar 16% din elevi apelează la cadrele didactice pentru a le
mai explica o dată tema pe care nu au înţeles-o. Dar şi acest lucru se întâmplă doar în situaţia în
care grupul respectiv de elevi este numeros, iar printre ei se află şi elevii foarte buni la disciplina
dată. În unele clase sunt elevi „deceluşi”, care pun foarte multe întrebări; uneori colegii de clasă se
mai supără pe ei că abuzează de posibilitatea de a pune întrebări. Ponderea copiilor care apelează
la cineva din familie pentru a le explica temele neînţelese la lecţii este relativ mică (6%), cauzele
principale fiind că părinţii şi bunicii şi-au făcut studiile conform altor programe, iar unii din ei nici nu
pot citi în grafie latină.

Figura 18.
Ce fac elevii atunci când nu au înţeles tema la lecţie

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008
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Deşi ponderea copiilor care nu fac nimic atunci când nu înţeleg tema predată este mică, aceşti copii
declară că nici nu-i interesează: „eu în general nu întreb de nimeni şi nici nu vreau să înţeleg, pentru
că vin la şcoală numai pentru că aşa trebuie”. (M., rural, clasa a 6-a) sau consideră că nu vor avea
nevoie de aceste informaţii pe viitor, „am să plec să muncesc peste hotare, acolo multă carte nu-ţi
trebuie” (M., rural, clasa a 9-a).

Utilizarea timpului alocat instruirii
Utilizarea eficientă a timpului alocat instruirii depinde, în primul rând, de calitatea orarului lecţiilor
şi de respectarea acestuia. Din punctul de vedere al elevilor, în multe şcoli orarul este nereuşit,
întrucât:
–– repartizarea disciplinelor în orar se face fără a lua în considerare complexitatea acestora,
în consecinţă apar situaţii în care într-o zi a săptămânii elevii au de pregătit acasă foarte
multe teme, iar în alte zile programul este mai relaxant;
–– orarul include în fiecare zi prea multe discipline, elevii au 5–7 obiecte la care trebuie să se
pregătească pentru a doua zi;
–– ordinea în care apar disciplinele în orar, chiar pe parcursul unei zile, creează impedimente
în buna desfăşurare a lecţiilor.
Cele mai multe nemulţumiri ale elevilor apar în cazul programării lecţiilor de educaţie fizică. Copiii
afirmă că după aceste lecţii sunt obosiţi, transpiraţi, le vine greu să se concentreze la lecţiile ce
urmează, care cer un efort intelectual suplimentar – matematica, limba română etc. Aceleaşi
afirmaţii au fost făcute de unii elevi şi referitor la modul de programare a lecţiilor de educaţie
tehnologică, sugerându-se ca în orar aceste discipline să apară la sfârşitul zilei.
Unul din factorii care împiedică elaborarea unui orar optim, centrat pe necesităţile copiilor, constă în
suprasolicitarea cadrelor didactice, care, de obicei, predau mai multe ore şi/sau discipline şcolare.
Practica predării mai multor obiecte de către acelaşi profesor este destul de răspândită. Astfel,
75% din elevi declară că în şcoala lor un profesor predă mai multe obiecte. Situaţia se agravează
şi mai mult atunci când obiectele predate sunt din arii curriculare diferite, fapt remarcat de către
22% din elevi. În municipiile Bălţi şi Chişinău situaţia este mai bună, (12%), în comparaţie cu
celelalte oraşe ale ţării (16%) şi mediul rural (26%).
Din cauza numărului mic de ore alocat unor discipline, administraţia şcolii nu poate angaja un
specialist, volumul respectiv de muncă fiind insuficient pentru instituirea unui post de cadru didactic.
În consecinţă, predarea obiectelor cu un număr mic de ore pe săptămână este pusă în sarcina
unor cadre didactice ce au o altă specialitate pedagogică. Mai mult ca atât, uneori, chiar şi dacă
sunt suficiente ore, ele sunt utilizate pentru a mări sarcina didactica a profesorilor ce activează deja
în şcoală. Astfel, în multe cazuri, orele de educaţie tehnologică, artă plastică, muzică, geografie
etc. sunt repartizate pornind de la necesitatea majorării salariilor anumitor persoane. Şi mai grav
este faptul că unele cadre didactice nu respectă programa disciplinelor în care nu sunt specialişti,
preferând să predea materii din obiectele pe care le consideră „de bază”.
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Caseta 8. Cazuri de folosire ineficientă a timpului alocat instruirii

•• „Noi avem o profesoară care predă geografia, educaţia tehnologică şi limba rusă... nu ştiu
când mai reuşea să se pregătească şi să ne dea informaţia de care este nevoie” (M., clasa
a12-a, gimnaziu rural).
•• „La noi în clasa a 9-a în orar era scris chimia, dar noi făceam matematica, dar mai apoi orele
n-au fost recuperate – ore de chimie nu am făcut un an” (F., clasa a 9-a, gimnaziu rural).
•• „Cât profesoara de biologie era bolnavă, noi am făcut lecţii cu educatoarea de la grădiniţă...
ea nu ştia nimic şi ne spunea să citim şi să nu facem gălăgie.” (F., clasa a 9-a, gimnaziu rural).

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Utilizarea ineficientă a timpului de instruire se atestă şi în cazurile în care administraţia şcolară nu
poate asigura înlocuirea cadrelor didactice aflate în concedii medicale. Dacă luăm în considerare
faptul că majoritatea cadrelor didactice predau mai mult de o normă didactică, iar în cazul
localităţilor rurale profesori din alte localităţi nici nu pot fi invitaţi pentru a rezolva situaţia, predarea
orelor respective devine mai mult o formalitate.
În pofida faptului că administraţiile şcolare depun anumite eforturi pentru a minimiza efectul negativ
al absenţei cadrelor didactice în clasă, utilizarea eficientă a timpului de instruire rămâne mai mult
o doleanţă decât o realitate. Pentru a nu trimite copiii acasă şi a asigura prezenţa lor la orele ce
urmează, în multe cazuri copiilor le sunt organizate alte ocupaţii, care, evident, nu pot recupera în
deplină măsură timpul pierdut (Figura 19). Cel mai des (46%), atunci când profesorul ce trebuie
să predea lecţia conform orarului lipseşte, copiii sunt supravegheaţi de un alt profesor. Un sfert din
copii declară că lecţiile sunt înlocuite. În unele cazuri (4%) copiii pleacă la cantină, la bar, în parc.
Unii îşi cer voie de la orele ce urmează şi pleacă acasă. Doar câţiva copii din cei intervievaţi au
declarat că învaţă independent tema respectivă sau se pregătesc pentru orele ce urmează.

Figura 19.
Ce fac elevii atunci când învăţătorul/profesorul lipseşte de la lecţii

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008
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În aceste condiţii nefavorabile, creşte numărul orelor nepredate. Astfel, patru din fiecare zece copii
au menţionat faptul că în şcoala lor sunt situaţii în care unele lecţii nu se fac. Mai mult de jumătate
din copiii intervievaţi au declarat că în ultima lună nu au făcut cel puţin o lecţie, iar 12% din copii
afirmă că în ultima lună nu s-au făcut mai mult de şase lecţii (Tabelul 8).

Tabelul 8.
Numărul de lecţii incluse în orar, dar care nu au fost făcute
(estimările elevilor)
În medie într-o
săptămână
Au fost făcute toate lecţiile
Nu au fost făcute:
- o lecţie
- două lecţii
- trei lecţii
- patru lecţii
- cinci lecţii
- şase şi mai multe lecţii
NŞ/NR

În ultima lună

34%

23%

27%

8%

15%

14%

5%

13%

3%

9%

1%

9%

5%

12%

10%

12%

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Opinii şi atitudini vis-a-vis de sistemul de evaluare
Toate părţile implicate în procesul de educaţie – cadrele didactice şi managerii şcolari, elevii şi
părinţii – conferă actului de evaluare un rol esenţial. Rezultatele evaluării sunt aşteptate atât de
către elevi, cât şi de către părinţi. Conform rezultatelor studiului sociologic, criteriile în conformitate
cu care cadrele didactice apreciază reuşita elevilor sunt, în multe cazuri, subiective, necunoscute
şi neînţelese de către elevi şi părinţi. Elevii nu cunosc baremele de notare, iar notele primite de
ei nu sunt argumentate de către evaluatori. Mai mulţi elevi se jenează, iar unii din ei chiar se şi
tem să ceară detalii de la cadrele didactice, bănuind că acest fapt se va răsfrânge negativ asupra
rezultatelor evaluărilor ulterioare.
În ansamblu, 44% din elevi afirmă că ei sunt evaluaţi corect, iar 35% spun că acest lucru se
întâmplă des. Circa 20% din elevi afirmă că evaluările corecte se întâlnesc doar uneori sau foarte
rar. În opinia elevilor, factorii care influenţează corectitudinea evaluărilor sunt comportamentul
elevului, familia din care el provine, reuşita la alte obiecte (Figura 20). Menţionăm că o parte
semnificativă de elevi (14%) consideră că mărimea contribuţiei părinţilor la şcoală întotdeauna sau
deseori influenţează corectitudinea evaluărilor.
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Figura 20.
Factorii ce influenţează corectitudinea evaluării (opiniile elevilor)

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Opiniile părinţilor nu diferă, în mare măsură, de opiniile elevilor, părinţii fiind un pic mai sceptici în
privinţa corectitudinii absolute a evaluărilor, preferând în loc de calificativul „întotdeauna” termenul
mai puţin categoric „deseori”.
Discuţiile în grup relevă faptul că elevii înţeleg foarte bine criteriile de discriminare aplicate de unele
cadre didactice în procesul evaluării:
–– reuşita elevilor: în unele cazuri elevii cu o reuşită mai bună sunt favorizaţi;
–– comportamentul elevilor: unele cadre didactice folosesc notele mici ca instrument de
pedeapsă;
–– grupul social din care face parte elevul: în opinia multor elevi cadrele didactice au o
atitudine mai indulgentă faţă de copiii profesorilor sau ai persoanelor cu un anumit statut
social, important pentru localitatea respectivă (primar, director, medic, procuror, judecător
etc.);
–– starea financiară a familiei: copiilor din familiile mai bogate li se acordă mai multă atenţie,
iar cei din familii vulnerabile sunt lăsaţi în umbră;
–– frecventarea orelor suplimentare (cu plată): notele elevilor care frecventează orele
suplimentare sunt nejustificat mărite, fapt menţionat aproape în toate discuţiile de grup.
Totodată, elevii menţionează că uneori sunt constrînşi să frecventeze astfel de ore, în caz
contrar notele lor putând fi micşorate.
Practic, în cadrul tuturor discuţiilor de grup s-a indicat că rezultatele evaluării sunt în mare măsură
influenţate de fenomenul copierii. Elevii consideră că cei care pot copia au rezultate mai bune, iar
unii învăţători/profesori tolerează acest comportament, în special, în cazul unor examinări „de sus”.
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2.5. Concluzii şi recomandări
Constatarea 2.1. 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
moldovenesc cu cele mai bune practici internaţionale. Un pas important în crearea unui mediu
educaţional prietenos faţă de copil îl constituie introducerea în sistemul de învăţământ a
curriculumului la decizia şcolii, fapt ce creează condiţii pentru valorificarea potenţialului individual
al fiecărui copil, reflectarea în procesul de învăţare a specificului localităţilor respective.
Totodată, în pofida tendinţelor de actualizare a curriculumului pentru învăţământul de bază,
descongestionării conţinuturilor şi reducerii numărului de obiective educaţionale, 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.
Recomandări. Efectuarea unor studii pedagogice independente, care ar avea drept scop
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. Actualizarea curriculumului prin prisma cerinţelor înaintate faţă de şcolile
prietenoase pentru copil.
Constatarea 2.2. Asigurarea didactică a procesului de studii în învăţământul de bază a avut o
evoluţie sinusoasă. Practic, în mare parte din contul mijloacelor financiare acumulate de la părinţi,
a fost soluţionată problema asigurării fiecărui elev din învăţământul primar şi cel gimnazial cu
manuale. Pentru a asigura accesul la studii al copiilor din familiile vulnerabile, în ultimii doi ani
autorităţile au demarat procesul de editare a manualelor destinate învăţământului primar din contul
statului.
Cu totul alta este situaţia în cazul manualelor destinate copiilor cu necesităţi educative speciale.
Până în prezent problema respectivă nu a fost formulată explicit în documentele de politici
educaţionale, iar bugetele sistemului de învăţământ nici nu prevăd alocări pentru elaborarea,
tirajarea şi distribuirea unor astfel de manuale.
Recomandări. 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. Introducerea în schema de arendă a manualelor
de alternativă. Extinderea categoriilor de copii care pot utiliza manualele fără plată. Reorientarea
viziunii factorilor de decizie în direcţia asigurării învăţământului de bază, care este unul obligatoriu,
cu manuale editate din contul statului.
Constatarea 2.3. 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,
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dicţionare, hărţi, planşe, problemare, caiete pentru ocupaţiile practice, seturi de laborator la
disciplinele reale, instrumente muzicale etc. Cu toate că în ultimul timp lipsa acestor materiale
este parţial compensată prin asigurarea instituţiilor de învăţământ cu calculatoare şi conectarea
lor la Internet, numărul de elevi ce revin la un calculator rămâne foarte mare, mulţi copii neavând
posibilitatea să consulte cele mai noi surse de informaţii.
Recomandări. 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 propriu-zise, 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 implementarea de programe destinate
instruirii asistate de calculator.
Constatarea 2.4. În scopul asigurării relevanţei şi veridicităţii sistemului de evaluare a rezultatelor
şcolare, autorităţile din domeniul învăţământului au întreprins măsuri energice, optând, în cazul
evaluărilor finale, pentru procedurile externe de examinare. În pofida unor imperfecţiuni iminente
pentru orice inovaţii în acest domeniu sensibil, pe parcursul ultimilor ani s-a asigurat o evaluare
mai obiectivă a finalităţilor instruirii, metodele de evaluare fiind mai aproape de cele utilizate
în practica internaţională. O analiză a noii Concepţii de evaluare relevă faptul că ea este într-o
măsură mult mai mare apropiată de necesităţile elevilor.
Totuşi, sistemul de evaluare nu este încă imun faţă de intervenţiile de ordin administrativ şi politic,
rezultatele evaluărilor naţionale fiind într-o anumită măsură mai „frumoase” decât cele înregistrate
în cazul evaluărilor internaţionale. În pofida faptului că rezultatele evaluărilor şcolare sunt relativ
înalte, din partea elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi managerilor şcolari se atestă o reticenţă
faţă de noile metode de evaluare, ei optând pentru metodele precedente.
Recomandări. Armonizarea sistemului de evaluare cu sistemul de predare, curriculumul naţional
şi cu practica internaţională în domeniu. Implementarea autentică a Concepţiei de evaluare.
Asigurarea unei independenţe reale a structurilor de evaluare şi examinare existente. Consolidarea
cadrului instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare, eliminându-se din procesul de evaluare
factorii administrativi şi politici. Crearea la nivel de raion/municipiu a structurilor de evaluare externă
a rezultatelor şcolare, fapt ce ar asigura realizarea unitară pe întreg teritoriul ţării a politicilor
educaţionale, oferindu-le astfel copiilor şanse egale în viaţă.
Iniţierea unei campanii de informare a elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice despre esenţa
reformelor în sistemul de evaluare, de explicare a impactului acestei reforme asupra învăţământului
de bază în ansamblu şi asupra fiecărui elev în parte. Perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul
implementării noilor metode de evaluare a rezulatelor şcolare, editării de ghiduri de evaluare,
consolidarea componentei psihopedagogice a procesului de evaluare.
Constatarea 2.5. În pofida eforturilor depuse de către autorităţile publice centrale şi cele 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
facultăţilor şi colegiilor pedagogice care urmează o carieră didactică este relativ joasă.
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Recomandări. 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.
Constatarea 2.6. 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
profesoral-didactic nu este însoţită şi de o creştere a calificării acestuia, ponderea persoanelor cu
grad didactic unu şi grad didactic superior fiind relativ mică.
În sistemul de învăţământ superior, formarea iniţială a cadrelor didactice este privită mai mult ca
o activitate complementară în pregătirea specialiştilor pentru anumite ramuri ale ştiinţei şi tehnicii,
ale economiei naţionale. Doar în ultimii ani în nomenclatorul specialităţilor au apărut domenii de
formare profesională orientate spre o carieră pedagogică.
Recomandări. Implementarea unui sistem profesional, unitar, de formare a cadrelor didactice,
separarea profesiei de pedagog de cele orientate spre activităţi din alte domenii. Actualizarea
curriculumului de formare iniţială a cadrelor didactice, punându-se accentul pe aspectele
psihopedagogice ale procesului educaţional, pe managementul educaţional, 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.
Constatarea 2.7. 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 în urma evaluărilor. Promovarea cadrelor didactice se face mai mult în
bază de vechime în muncă, decât în bază de performanţă. Lipsa acută de cadre didactice impune
managerii şcolari să nu întreprindă măsuri în cazul absenţei acestora de la lecţii şi, în multe cazuri,
să organizeze doar recuperări formale ale lecţiilor pierdute.
Recomandări. 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 copii cu cerinţe educative speciale,
copii cu posibilităţi fizice limitate, copii ce provin din familii dezavantajate.
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Dimensiunea 3:
Siguranţa, protecţia
şi sănătatea elevilor
3.1. Condiţiile în care învaţă elevii
Starea edificiilor şcolare
Siguranţa, protecţia şi sănătatea elevilor depind, în primul rând, de starea clădirilor în care
sunt amplasate unităţile şcolare şi de comodităţile pe care acestea le oferă copiilor. Din datele
Sistemului de cartografiere a instituţiilor de învăţământ rezultă că practic toate clădirile în care
sunt amplasate unităţile şcolare au fost construite până la obţinerea independenţei (Figura 21).
Mai mult ca atît, circa 60% din clădiri au o vechime mai mare de 30 ani. Evident, în astfel de
condiţii este foarte dificil de a organiza procesul de studii la nivelul cerinţelor moderne şi de a
asigura integrarea copiilor cu posibilităţi fizice limitate în unităţile convenţionale de învăţământ.
Astfel, conform datelor Sistemului de cartografiere, 41% din toate edificiile şcolare necesită
reparaţii capitale şi doar în 11,2% din ele pot fi construite pante şi pentru accesul copiilor cu
posibilităţi locomotorii limitate. Evident, în şcolile cu multe etaje va fi nevoie de instalarea
ascensoarelor, însă determinarea posibilităţilor tehnice de efectuare a unor astfel de lucrări
necesită expertize specializate.

Figura 21.
Perioada în care au fost construite clădirile instituţiilor de învăţământ

Sursa: Calculele Institutului de Politici Publice în baza datelor Sistemului de cartografiere, 2008
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Majoritatea absolută a şcolilor din municipiile Chişinău şi Bălţi dispun de apeduct şi canalizare,
cota şcolilor din celelalte localităţi fiind de doar 61% (Figura 22). Majoritatea şcolilor din zonele
rurale nu dispun de apeduct şi canalizare, fapt ce impune amplasarea grupurilor sanitare în curte.
În consecinţă, respectarea completă a cerinţelor sanitare şi a celor de igienă personală devine,
practic, imposibilă.
O problemă stringentă rămâne încălzirea edificiilor şcolare, în special, a celor din localităţile rurale.
Circa 29% din astfel de şcoli nu dispun de sisteme moderne de încălzire, fapt ce are repercusiuni
grave asupra procesului de învăţământ în perioada rece a anului şi asupra sănătăţii copiilor.

Figura 22.
Dotarea şcolilor cu apeduct, canalizare şi sisteme de încălzire

Sursa: Calculele Institutului de Politici Publice în baza datelor Sistemului de cartografiere, 2008

Menţionăm faptul că, în ansamblu, numărul de locuri în instituţiile de învăţământ este suficient
pentru şcolarizarea tuturor copiilor, lecţiile putând fi organizate într-un singur schimb. Totuşi,
există unele localităţi în care lecţiile sunt organizate în două schimburi, cota copiilor care învaţă
în schimbul doi fiind de 3,2%.
Întrucât o mare parte a cheltuielilor din sectorul educaţiei este destinată întreţinerii edificiilor
şcolare, pe parcursul ultimilor zece ani autorităţile au propus mai multe scheme de optimizare
a reţelei instituţiilor de învăţământ. Ultima strategie, propusă pentru discuţii publice, prevede
comasarea şcolilor mici şi crearea unui sistem specializat pentru a transporta copiii la şcolile mai
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mari. Este important ca toate etapele unei eventuale optimizări a reţelei şcolare să nu se răsfrângă
negativ asupra eficacităţii procesului de instruire, siguranţei şi sănătăţii copiilor.

Serviciile de sănătate şi de susţinere psihologică a
copiilor
În localităţile urbane nivelul de asigurare a şcolilor cu cadre medicale este de circa 81% (Figura
23), specialiştii respectivi activând în cadrul şcolii cu o jumătate de normă sau un salariu complet.
În localităţile rurale situaţia este mai proastă, cota şcolilor care nu dispun de cadre medicale
atingând cifra de 23%.

Figura 23.
Asigurarea şcolilor cu cadre medicale, psihologi, psihopedagogi,
logopezi

Sursa: Calculele Institutului de Politici Publice în baza datelor Sistemului de cartografiere, 2008

Practic, toate şcolile din municipiile Chişinău şi Bălţi au încadraţi în statele de personal
specialişti psihologi sau psihopedagogi. În celelalte oraşe ale ţării situaţia nu este la fel de bună
ca în municipiile menţionate, nivelul de asigurare cu psihologi sau psihopedagogi atingând
cifra de 59%. Cu regret, în localităţile rurale stuaţia este mult mai gravă, doar 23% din şcolile
respective fiind asigurate cu psihologi sau psihopedagogi. Evident, din partea organelor centrale
şi a celor locale se cer acţiuni energice pentru redresarea situaţiei.
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Efectele migraţiei
Conform datelor oficiale ale Biroului Naţional de Statistică, în anul 2007 peste hotarele ţării se aflau
circa 360 de mii de persoane. Majoritatea absolută a acestora o formează persoane apte de muncă
şi care au acasă copii de vârstă şcolară.
Din analiza datelor furnizate de către Sistemul de cartografiere a instituţiilor de învăţământ general
(Figura 24), rezultă că 4% din copiii ce frecventează şcoala au ambii părinţi plecaţi, iar 12% din ei
– câte un părinte plecat peste hotare în căutarea unui loc de muncă. Dacă ponderea unor astfel de
elevi este mai mică în localităţile urbane, în cazul localităţilor rurale ea atinge cifra de 17%.

Figura 24.
Situaţia familială a elevilor

Sursa: Calculele Institutului de Politici Publice în baza datelor Sistemului de cartografiere, 2008

Evident, lipsa unuia sau a ambilor părinţi reprezintă o încercare grea pentru copiii respectivi. Dacă
luăm în considerare şi faptul că în şcolile rurale fiecare al cincilea copil are unul sau doi părinţi
plecaţi peste hotare, iar în astfel de şcoli serviciile psihopedagogice practic lipsesc, devine evidentă
necesitatea unor intervenţii energice care ar avea drept scop instruirea cadrelor didactice în
metodele specifice de lucru cu aceşti elevi.
În absenţa serviciilor specializate şi a cadrelor didactice special pregătite pentru a face faţă acestei
situaţii, problemele copiilor cu părinţi plecaţi pestre hotare rămân în afara sistemului educaţional.
Astfel, dacă evidenţa copiilor cu devieri de comportament este bine pusă la punct (Figura 25),
mecanismele de evidenţă a copiilor cu dificultăţi de integrare în mediul şcolar sau a copiilor care au
relaţii tensionate cu colegii practic nu funcţionează, datele raportate fiind irelevante.
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Figura 25.
Numărul elevilor cu devieri de comportament

Sursa: Calculele Institutului de Politici Publice în baza datelor Sistemului de cartografiere, 2008

3.2. Perceperea subiectivă a aspectelor de
siguranţă, protecţie şi sănătate
Capacităţile de şcolarizare
Cel mai des respondenţii s-au arătat nemulţumiţi de condiţiile de studiu: starea edificiilor, încălzirea,
iluminarea, mobilierul învechit, dotarea laboratoarelor.
Practic, în toate localităţile capacităţile de şcolarizare nu corespund numărului de elevi. Astfel,
managerii instituţiilor şcolare din multe localităţi rurale au declarat că edificiile au o capacitate mai
mare în raport cu numărul de copii din localitatea respectivă, fapt ce le creează anumite probleme
de întreţinere, şcoala fiind finanţată în funcţie de numărul real de elevi.
În unele raioane există sate cu contingent mic de elevi şi cadre didactice. Reprezentanţii direcţiilor
de învăţământ consideră oportună crearea circumscripţiilor şcolare. Se propune ca copiii din satele
mici să-şi facă studiile în satele învecinate mai mari, având astfel acces la condiţii mai bune de
studiu.
Pentru crearea circumscripţiilor şcolare se cere transportarea gratuită a elevilor, însă primăriile
nu pot asigura acest lucru. Reprezentanţii primăriilor şi ai direcţiilor raionale pun accentul doar pe
lipsa mijloacelor financiare, necesitatea abordării complexe a problemelor transportului şcolar –
securitatea copiilor, ce vor face copii care termină orele mai devreme, cine va supraveghea copiii la
staţiile de îmbarcare şi debarcare, ce se va întâmpla cu copiii în cazul unei defecţiuni a vehiculului
respectiv etc. –, nefiind încă conştientizată de respondenţi.
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Contrar situaţiei din mediul rural, elevii din oraşe, în special cei din municipiile Bălţi şi Chişinău
au remarcat că se confruntă cu lipsa sălilor de clasă. Ei sunt nevoiţi să înveţe în două schimburi,
la unele obiecte stau câte trei în bancă. Unii directori susţin că şcoala nu dispune de un număr
suficient de săli de clasă, clasele primare fiind amplasate în grădiniţe.

Încălzirea şi iluminarea sălilor de clasă
Deşi părinţii şi directorii de şcoală recunosc că în ultimii ani s-au făcut progrese semnificative în
instalarea unor sisteme moderne de încălzire, au mai rămas şcoli fără sisteme de încălzire. În
ansamblu pe ţară, 6% din elevi se declară nemulţumiţi, iar alte 3% de elevi – foarte nemulţumiţi
de regimul termic din şcoală. Menţionăm că în şcolile fără sisteme de încălzire, ele fiind dotate
cu sobe, mulţi părinţi contribuie financiar sau cu combustibil (lemn, cărbuni) pentru a face focul
în sobele respective. Evident, acest mod de încălzire nu mai corespunde cerinţelor actuale şi
reprezintă un potenţial pericol pentru sănătatea copiilor.

Caseta 9. Condiţii neadecvate de studiu în unele şcoli

•• „Avem sobe, însă sunt cam problematice, …nici nu poţi sta în clasă din cauza fumului…
scaunele sunt murdare. Primul lucru pe care îl facem dimineaţa este să ştergem masa…” (M.,
rural, clasa a 6-a).
•• „Nu sunt puse lămpi pe toată clasa unde e posibil, părinţii au vrut să cumpere, dar nu ne-au
permis, au spus că este de ajuns luminat” (F., clasa a 9-a, rural).
•• „Noi acut simţim acum lipsa de apă potabilă. Instituţia în care se află şcoala a fost construită
în 1974 şi noi nu dispunem de apă. Lucrătorii aduc apă de la 500 m. Dar anul ăsta ne-au
impus să aducem cu forţele proprii, aşa că la anul instituţia nu va funcţiona dacă nu ne
aprovizionăm cu apă. Noi avem nevoie de bani ca să facem arteziană, avem apă foarte curată
în pădure, e la un km, dar nu dispunem de finanţe” (Director de şcoală, rural).

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Iluminarea insuficientă a sălilor de clasă reprezintă o problemă pentru 15% din elevi. În unele
şcoli, pentru a economisi mijloacele financiare, se recurge la iluminarea parţială a sălilor de clasă.
Unii elevi declară că dimineaţa, pentru a economisi energia electrică, unii învăţători/profesori
sting lumina din sălile de clasă, atenţionându-i că se vede suficient de bine, chiar dacă ei afirmă
contrariul.

Aprovizionarea cu apă
Percepţia elevilor referitor la aprovizionarea şcolilor cu apă este prezentată în Tabelul 9. Din tabel
rezultă că un număr semnificativ de sisteme de aprovizionare cu apă (acest lucru a fost remarcat
de 28% din respondenţi) nu funcţionează sau funcţionează rău. De asemenea, majoritatea
absolută a elevilor (97%) nu au posibilitatea să facă un duş după lecţiile de educaţie fizică şi
activităţile sportive extracurriculare.
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Tabelul 9.
Starea instalaţiilor de aprovizionare a şcolii cu apă în percepţia elevilor

Apă la robinet
Apă caldă
Loc pentru
spălarea mâinilor
Duş comun în sala
de sport
Duş în sala de
sport pentru fete
Duş în sala de
sport pentru băieţi

Sunt, dar sunt
Sunt şi
Sunt, dar nu într-o stare de
Nu sunt
funcţionează
Nu ştiu
lucrează
funcţionare
deloc
foarte bine
proastă
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural
4,4% 12,3%
6,9% 8,3%

24,1% 16,9% 67,7% 37,6% 3,8% 32,5%
4,6% 8,9% 21,6% 12,3% 66,9% 69,5%

0,0%
0,0%

0,8%
1,0%

3,5%

8,7%

21,0% 19,7% 64,1% 51,6% 11,0% 18,0%

0,6%

1,9%

7,1%

2,0%

0,3%

1,1%

2,0%

0,5% 90,0% 94,8%

0,6%

1,6%

5.6%

2,0%

1.8%

1,4%

3.0%

1,5% 89.1% 93,2%

0.6%

1,9%

7,4%

2,3%

1,3%

0,4%

3,0%

3,2% 86,8% 91,9%

1,5%

2,2%

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

În cadrul discuţiilor în grup, în cazul elevilor din şcolile fără apeduct, aceştia au menţionat faptul că
apa de băut din recipienţii respectivi se termină foarte repede, uneori ei fiind nevoiţi să sufere de
sete.
Lipsa de apă, în asociere cu cerinţele exagerate ale administraţiei şcolare îi impune pe unii elevi
să nu mai vină la şcoală pe timp ploios, întrucât este „glod, se întâmplă să cad jos”, „mi se rupe
încălţămintea”, „la şcoală mă pun să o spăl, dar apa este rece, murdară şi puţină”.

Starea toaletelor
În toate şcolile incluse în studiu toaletele au cabine separate pentru băieţi şi pentru fete. În
localităţile rurale, elevii utilizează în exclusivitate doar toaletele din curte. Chiar dacă în clădirile
şcolare sunt proiectate WC-uri, acestea sunt închise sau, în cazuri rare, folosite doar de către
cadrele didactice.

Tabelul 10.
Starea toaletelor în percepţia elevilor
Sunt, dar sunt
Sunt şi
Sunt, dar nu într-o stare de
funcţionează
lucrează
funcţionare
foarte bine
proastă

Nu sunt
deloc

Nu ştiu

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural
WC comun în interiorul şcolii
WC pentru fete în
interiorul şcolii
WC pentru băieţi în
interiorul şcolii

0,9%

6,9%

9,6%

5,5%

29,2% 11,6% 74,0% 58.2%

2,0% 2,0%

0,9%

6,3%

0,9%

4,4%

59,6% 11,1% 29,2% 76,0%

0,9% 2,2%

0,9%

6,2%

7,9%

5,5%

56,2% 11,5% 32,7% 72,9%

2,4% 3,9%
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Sunt, dar sunt
Sunt şi
Sunt, dar nu într-o stare de
funcţionează
lucrează
funcţionare
foarte bine
proastă

Nu sunt
deloc

Nu ştiu

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural
WC comun afară
WC pentru fete
afară
WC pentru băieţi
afară

1,4%

1,7%

9,4%

18,5%

16,5% 41,4% 71,3% 35,4%

1,3% 3,0%

1,4%

1,7%

14,1%

29,2%

24,2% 61,4% 58,8% 6,1%

1,5% 1,6%

1,4%

1,4%

12,7%

29,0%

24,2% 58,8% 59,7% 8,6%

2,0% 2,2%

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Starea unor WC-uri din şcolile din mediul rural este atât de rea, încât unor elevi le este teamă
să meargă la toaletă. Motivele invocate de elevi sunt: podeaua este şubredă, acoperişul este
spart, sunt găuri în pereţi, nu poţi intra din cauza murdăriilor. Distanţa mare între clădirea şcolii şi
toalete, cozile, care se formează mai ales la WC-urile pentru fete, duce la faptul că copiii întârzie
la lecţii. Unele fete afirmă că preferă mai degrabă să se ducă la toaletă în timpul lecţiilor, întrucât
nu este aşa aglomerat. Cu excepţia municipiilor Chişinău şi Bălţi, cazuri similare se întâlnesc şi în
localităţile urbane.
Din răspunsurile copiilor rezultă că, în general, ei evită folosirea toaletelor din incinta şcolilor din
cauza mirosurilor insuportabile. În procesul efectuării studiului sociologic a fost identificată o şcoală
în care toaletă era inutilizabilă, copiii descurcându-se cum pot. Părinţii colectaseră chiar şi bani,
însă la momentul efectuării studiului toaleta nu era încă reparată.
Trezeşte nedumerire şi faptul că în anumite şcoli, care au beneficiat de granturi sau care au
colectat bani de la părinţi şi au făcut reparaţii costisitoare, WC-urile rămân închise pentru copii.
În unele şcoli urbane, în care de la părinţi se adună lunar bani pentru întreţinerea în bună ordine
a WC-urilor, în exces de zel, lucrătorii tehnici le închid imediat după terminarea lecţiilor, iar copiii
rămaşi în şcoală pentru activităţi extracurriculare nu-şi mai pot satisface nevoile fiziologice.

Mobilierul
Fiecare al cincilea profesor declară că în şcoala în care predă nu sunt suficiente bănci şi scaune,
acelaşi lucru îl afirmă şi 12% din elevi. În viziunea cadrelor din mediul rural, situaţia la acest capitol
este mult mai deplorabilă, 23% din ei declarând că în clase nu ajung scaune şi bănci. Acelaşi lucru
a fost remarcat de către elevi şi în discuţiile de grup, menţionând suplimentar faptul că mobilierul
este învechit, arată urât, nu corespunde vârstei lor, ei fiind nevoiţi să stea gârboviţi în bănci. Au fost
semnalate cazuri în care copiii au căzut de pe scaunele defecte, provocându-şi traume.

Sălile sportive
Jumătate din elevi au menţionat că nu au suficient echipament sportiv, iar 15% din ei au indicat
că în şcoala în care învaţă nu au sală sportivă. Elevii afirmă că în lipsa echipamentului sportiv, la
lecţiile respective sunt puşi doar să alerge sau să facă unele şi aceleaşi exerciţii simple de care
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repede se plictisesc. Elevii au menţionat că pentru a procura cele mai simple echipamente sunt
nevoiţi să colecteze bani, însă nu-şi pot permite procurarea unor echipamente mai costisitoare,
cerute de programa şcolară.
Majoritatea directorilor de şcoală au menţionat că de mai mulţi ani de zile şcolile nu au primit bani
pentru procurarea echipamentului sportiv. Ei consideră că lecţiile de educaţie fizică şi cercurile
sportive pe interese organizate în şcoală sunt absolut necesare pentru dezvoltarea fizică a elevilor.
Directorii au evidenţiat şi problema sălilor de sport, care în mare parte nu corespund cerinţelor
necesare desfăşurării lecţiilor de educaţie fizică.

Spaţiul aferent şcolii
Cadrele didactice din municipiile Bălţi şi Chişinău (58%) sunt îngrijorate de faptul că copiii nu au
spaţii pentru joacă/recreare. Opinia elevilor coincide, în mare măsură, cu cea a cadrelor didactice.
Astfel, 31% din elevi au evidenţiat că nu au la şcoală un loc special pentru ca să se poată juca, iar
46% din ei au evidenţiat faptul că nu sunt mulţumiţi de spaţiul de joacă de care dispune şcoala.

Serviciile medicale în şcoală
O pondere semnificativă din elevi (37%) au declarat că nu au apelat niciodată la medicul/asistentul
medical din şcoală. Totodată, 67% din elevi au evidenţiat faptul că cel puţin o dată medicul/
asistentul medical din şcoală i-a ajutat. Trezeşte nedumerire faptul că 6 din 10 copii nu cunosc
orarul de lucru al medicului/asistentului medical care lucrează în şcoală. Unii din participanţii
la discuţiile în grup au menţionat că foarte des cabinetul medicului din şcoală este închis. Din
discuţiile cu elevii, în cadrul studiului calitativ, s-a constatat că prezenţa lucrătorilor medicali în
şcoală este mai mult formală, în multe cazuri asistentul medical/medicul din şcoală nici nu are cele
mai elementare lucruri pentru acordarea primului ajutor. În unele unităţi de învăţământ, lucrătorul
medical este angajat numai pentru câteva ore sau doar pentru câteva zile în săptămână.

Sănătatea copiilor
La această vârstă copiii nu se prea gândesc la sănătate, 18% din ei nici nu ţin minte dacă pe
parcursul ultimului an s-au adresat sau nu medicului, iar 12,7% afirmă că nu au avut nici o
problemă de sănătate (Figura 26). Cota copiilor care s-au adresat pe parcursul ultimului an la
medic este foarte mare, fapt ce indică influenţa negativă a mai multor factori, principalii din ei fiind
suprasolicitările, alimentaţia neechilibrată, iar în cazul copiilor din oraşe – insuficienţa activităţilor
fizice.
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Figura 26.
Frecvenţa adresării elevilor la medic pe parcursul ultimului an

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

În cazurile când se simt prost, doar 19,4% din elevi se adresează la medic din proprie iniţiativă,
medicului/asistentului medical din şcoală se adresează 27,7% din elevi, iar cei mai mulţi (47,4%)
hotărăsc împreună cu părinţii ce trebuie făcut. Cu toate că statistic sunt nesemnificative, se
întâlnesc cazuri în care copiii se tratează singuri (1,0%) sau se consultă cu prietenii (0,8%).

Alimentaţia copiilor
Conform propriei opinii, cea mai mare parte de copii (72%) se alimentează bine, totuşi, 10% din
copii afirmă că uneori în familie nu le ajung produse alimentare, iar alte 4% din copii au menţionat
faptul că nu au deloc suficiente produse alimentare. Părinţii sunt însă mai rezervaţi în a face
astfel de declaraţii şi doar 2% din ei consideră că nu le ajung deloc alimente, iar alte 6% – că mai
degrabă nu le ajung produse alimentare. Cu regret, 3% din copiii intervievaţi au remarcat faptul că
au fost zile când s-au culcat flămânzi din cauză că nu au avut ce mânca.
În general, majoritatea copiilor (56,6%) mănâncă acasă de trei ori pe zi, iar alte 28,7% mănâncă
acasă chiar şi mai mult de trei ori. Studiul calitativ relevă faptul că sunt copii care din lipsă de timp
sau din obişnuinţă nu mănâncă dimineaţa acasă. Alte 10,9% fac parte din categoria celor care au
indicat că mănâncă acasă doar de două ori pe zi. Îngrijorător este faptul că fiecare al treilea elev
declară că au fost zile când a venit la şcoală flămând, iar 6% din totalul eşantionului spun că acest
lucru se întâmplă cu ei frecvent.
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Alimentaţia în cadrul unităţilor şcolare
Pe durata aflării la şcoală, modul de alimentare este lăsat, în mare parte, la discreţia copiilor.
Astfel, cea mai mare parte din elevi (35%) consumă produsele alimentare pe care le procură din
magazinele şi/sau gheretele din apropierea instituţiilor de învăţământ. Evident, acestea includ
chifle, dulciuri, cheeps-uri şi alte produse care nu întotdeauna sunt indicate copiilor pentru un
consum cotidian (Figura 27). O cincime din copii consumă produsele alimentare aduse de acasă,
iar 12% din copii pe durata aflării la şcoală nu se alimentează deloc. În condiţiile în care 64% din
copii petrec la şcoală în medie câte 6–7 ore pe zi, iar 9% din ei – mai mult de 7 ore, un asemenea
regim alimentar nu poate fi sănătos.

Figura 27.
Alimentaţia copiilor pe durata aflării la şcoală

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Conform afirmaţiilor a 7% din elevi, şcoala lor nu dispune de cantină, 14% din ei au afirmat că
şcoala dispune de cantină, însă ea funcţionează foarte prost sau nu funcţionează deloc. Circa 77%
din copii ai declarat că cantina lor este bună. Aceste afirmaţii nu corelează cu cota elevilor care se
alimentează la cantinele şcolare (33%), fapt ce poate fi explicat fie prin costul ridicat al produselor
oferite de cantină, fie prin preferinţele elevilor şi părinţilor.
În mai multe instituţii de învăţământ, anumite categorii de elevi, şi anume cei din familiile sărace
şi/sau cu mulţi copii, sunt alimentaţi gratuit. În ansamblu pe ţară, cota acestor elevi este de circa
18%, mărime mai mică decât cota copiilor aflaţi sub pragul oficial al sărăciei. Amintim că în cazul
familiilor cu copii de vârstă şcolară, rata sărăciei absolute este de 34%, iar cea a sărăciei extreme
este de 20%.
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Remarcăm faptul că în rândul elevilor, în special al celor din mediul urban, persistă opinia că
cantina şcolară este destinată copiilor din familii vulnerabile şi frecventarea acestora este o ruşine.
Indiferent de faptul dacă mănâncă sau nu la şcoală, elevii au fost întrebaţi de calitatea bucatelor
care se pregătesc în cantina şcolii. În general, elevii consideră că bucatele oferite de cantinele
şcolare sunt bune sau acceptabile.
Elevii care nu sunt incluşi în listele celor care se alimentează în cantinele şcolare fără plată, la
dorinţă, pot lua masa în cantinele respective, însă trebuie să plătească lunar o anumită sumă
de bani. Unii elevi au declarat că ei ar dori să ia masa la cantină, „dar nu toţi au posibilitatea să
plătească”.
Din analiza datelor obţinute în cadrul discuţiilor de grup s-a stabilit că există o anumită categorie
de elevi, părinţii cărora sunt angajaţi în câmpul muncii şi, în consecinţă, nu sunt incluşi în categoria
celor săraci. Dar, din cauza salariilor mici, astfel de părinţi nu pot achita plăţile lunare, fapt ce duce
la creşterea numărului de copii care nu mănîncă nimic pe durata aflării la şcoală. Menţionăm faptul
că mulţi dintre aceşti copii, chiar dacă şi pot lua cu ei de acasă câte ceva de ale gurii, ei se jenează
să facă acest lucru.

Protecţia şi siguranţa elevilor
În general, majoritatea absolută a elevilor declară că se simt la şcoală în siguranţă. Elementele
de nesiguranţă apar rar, în situaţii legate de starea tehnică a clădirilor şcolare şi toaletelor
neamenajate din curţi, de străinii care intră pe teritoriul şcolii, de comportamentul inadmisibil al unor
elevi din clasele mai mari, care îi agresează pe elevii mai mici ş.a.

Caseta 10. Stări de nesiguranţă a elevilor

•• „În fiecare minut rişti – scările sunt într-o stare rea, sunt gata să crape, este o gaură mare şi
ea se tot măreşte, podeaua nu este stabilă.” (F., clasa a 9-a, urban).
•• „Şcoala e veche, lasă de dorit, cade de pe pod parcă ninge în clasă, varul tot se ia.” (M., clasa
a 9-a, urban).
•• „Se întâmplă cazuri când intră străini la noi în şcoală şi deranjează elevii, fură, de aceea cred
că trebuie să fie o persoană de încredere la intrare, care să ţină cont de cine intră şi cine iese”
(F., clasa a 8-a, urban).
•• „Eram la educaţia fizică şi am pus geanta în vestiar şi profesorul a uitat să încuie uşa şi s-au
furat banii…” (F., clasa a 7-a, rural).

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

În şcolile din mediul urban, în special în municipiile Bălţi şi Chişinău, există şcoli în care, din banii
părinţilor, au fost instituite/angajate servicii de pază. Prezenţa gardienilor la intrarea în şcoală sau
pe teritoriul unităţii şcolare oferă elevilor şi părinţilor un anumit sentiment de siguranţă.
Sentimentul de nesiguranţă apare, mai ales, în rândul elevilor din clasele primare, care se tem de
colegii din clasele mai mari. Se atestă cazuri când copii din clasele mici sunt bruscaţi sau chiar
loviţi de elevii din clasele mari, le este blocată intrarea la toaletă, sunt ameninţaţi sau chiar li se iau
banii de buzunar.
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Pedepsele în şcoală
Pentru a menţine ordinea, cadrele didactice recurg cel mai des la observaţii şi „ne fac morală”. În
multe cazuri, elevii percep bolnăvicios „morala” care le este adresată personal lor, mai ales atunci
când ea este făcută public, conţine elemente de umilinţă sau ei se consideră nevinovaţi (Tabelul
11). Mai gravă este situaţia în cazul cadrelor didactice care aplică pedepse corporale, fie ele într-o
formă mai uşoară („palme”, „pişcături”, „tras de păr”) sau cu consecinţe de ordin medical. Astfel,
circa 56% din elevii intervievaţi au afirmat că profesorii strigă la ei, circa 22% – că profesorii îi
numesc cu cuvinte urâte, iar alţi circa 15,4% din elevi – că uneori au fost pedepsiţi fizic.
În plan teritorial, factorii de stres sunt mai frecvenţi în şcolile din localităţile rurale. Deşi în şcolile din
mediul rural cota elevilor care nu se simt stresaţi la şcoală (53,0%) este mai mare decât în şcolile
din mediul urban (49,5%), cazurile în care cadrele didactice strigă, utilizează cuvinte urâte şi chiar
pedepsesc fizic elevii sunt mai des întâlnite anume în şcolile de la ţară. Tot în şcolile de la ţară,
comparativ cu cele din oraşe, sunt mai frecvente cazurile când elevii vin flămânzi la lecţii.
Un moment caracteristic pentru mediul urban, în special pentru municipiile Chişinău şi Bălţi este
stresul provocat elevilor de faptul că nu li se permite intrarea în şcoală dacă nu au uniformă. Faptul
respectiv a fost menţionat de circa 25% din elevii din municipiile Chişinău şi Bălţi, de 18% din elevii
din alte oraşe şi de 4% din elevii din localităţile rurale.
În general, majoritatea absolută a elevilor cunosc faptul că învăţătorii/profesorii nu au dreptul de
a-i pedepsi fizic. Unii din ei afirmă însă că părinţii lor permit cadrelor didactice să facă acest lucru
în anumite limite, întrucât „pe vremea lor acest lucru se făcea şi ei au devenit oameni”. Totuşi,
majoritatea absolută a elevilor consideră că pedepsele fizice nu trebuie aplicate în şcoală.

Tabelul 11.
Frecvenţa factorilor de stres în unităţile şcolare
Cât de des ţi s-a întâmplat

Des

Uneori

Urban

Rural

Să te simţi stresat la şcoală

2,0%

3,3%

48,5%

41,6%

49,5%

53,0%

Să ţipe / strige la tine profesorii
Să te numească profesorii cu cuvinte
urâte

2,0%

3,9%

50,5%

53,5%

47,5%

41,6%

1,8%

1,6%

18,1%

21,2%

80,0%

76,3%

Să te lovească profesorii / să te
pedepsească fizic

0,9%

1,4%

10,7%

15,7%

88,4%

82,4%

Să te cerţi cu colegii de clasă

7,5%

7,0%

72,7%

76,9%

19,9%

14,8%

Să vezi elevi certându-se la şcoală

17,3%

20,9%

69,2%

67,1%

13,5%

10,3%

Să vezi la şcoală elevi care se bat

9,2%

9,7%

54,5%

56,7%

34,9%

32,3%

Să te baţi cu colegii de clasă

1,3%

2,2%

13,8%

23,8%

85,0%

73,2%

Să te baţi / să te bată colegii mai mari

0,6%

1,6%

13,3%

16,7%

86,1%

81,1%

Să-ţi fie teama să întrebi profesorul
atunci când nu ai înţeles tema

4,5%

7,1%

38,1%

36,0%

56,9%

55,9%

Să te impună profesorii să vii la ore
suplimentare (cu plată)

0,9%

0,7%

15,3%

5,9%

83,8%

92,2%
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Urban

Rural

Niciodată
Urban

Rural

Cât de des ţi s-a întâmplat

Des

Uneori

Urban

Rural

Să nu reuşeşti să-ţi faci temele

4,9%

5,0%

69,3%

66,0%

25,4%

28,5%

Să nu înţelegi tema
Părinţii să te bată pentru o notă / note
mici

4,4%

8,6%

75,8%

69,6%

19,8%

21,0%

0,3%

2,5%

18,2%

15,2%

81,4%

81,4%

0,9%

1,1%

14,6%

7,3%

84,6%

91,1%

0,9%

1,4%

13,2%

8,1%

85,9%

89,9%

Să nu ţi se permită intrarea în şcoală
pentru că nu ai uniformă

1,8%

0,4%

15,0%

3,6%

82,2%

93,6%

Să ţi se interzică să ieşi din şcoală
până când termini lecţiile

6,5%

4,8%

13,6%

11,2%

79,9%

82,2%

Să vii flămând la şcoală

1,1%

7,5%

32,1%

31,0%

66,9%

60,1%

Să pleci / fugi de la lecţie pentru că
nu ai reuşit să înveţi
Să nu poţi intra în şcoală pentru că ai
întârziat

Urban

Rural

Niciodată
Urban

Rural

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Pentru a preveni comportamentul neadecvat sau pentru a-i pedepsi pe unii elevi, mai multe
cadre didactice folosesc ca formă de pedeapsă scăderea notelor date elevilor în procesul
evaluărilor curente. Elevii se pot „trezi” cu note de 1–4 pentru că au vorbit neîntrebaţi, au distras
atenţia colegilor, au făcut gălăgie, s-au ocupat cu lucruri ce diferă de sarcina pusă de învăţător/
profesor. Această metodă de pedepsire este considerată de majoritatea absolută a elevilor ca
fiind una injustă, ea provocându-le profunde emoţii negative.
În cazul încălcărilor mai grave, dirigintele sau administraţia şcolii invită la şcoală părinţii sau chiar
poliţia. Elevii consideră că profesorii ar trebui mai întâi să discute cu ei „de la egal la egal” atunci
când apar anumite probleme. Elevii afirmă că reacţionează mai mult la profesorii care ştiu să se
impună printr-un respect reciproc. Elevii aşteaptă că atunci când au greşit să fie invitaţi de către
profesor la o discuţie mai discretă, să li se ofere posibilitatea să corecteze eventualele greşeli, să
discute situaţia creată, să fie pedepsiţi prin efectuarea unor exerciţii suplimentare.
Menţionăm faptul că în cazul discuţiilor de grup mai mulţi elevi au fost autocritici, recunoscând că
de multe ori înşişi copiii provoacă profesorii. În cazul unor „obrăznicii” evidente unii profesori se
enervează, iar reacţiile lor neadecvate îi amuză pe elevi.

Conflicte şi acte de violenţă
Cu regret, agresivitatea şi violenţa printre elevi mai sunt încă prezente în şcoli, iar în opinia
celor intervievaţi, intensitatea şi gravitatea acestora este în creştere. De regulă, conflictele în
interiorul unui grup de elevi apar atunci când unii din ei încearcă să-şi impună, aşa cum înţeleg ei,
autoritatea. Folosirea unui limbaj indecent pentru unele grupuri de elevi a devenit un lucru uzual,
dar care îi deranjează pe alţii. În general, agresarea verbală şi insultele sunt frecvent utilizate în
conflictele din mediul elevilor. De regulă, prin bătaie „îşi rezolvă neînţelegerile” doar băieţii, însă tot
mai frecvent se înregistrează bătăi şi între fete, care, în opinia intervievaţilor, sunt chiar mai violente
şi mai greu de oprit.
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Caseta 11. Acte de violenţă în şcoală

•• „Învăţătorul m-a pălit cu capul de tablă..., după aceea mi-o curs sânge... mi-am pierdut
cunoştinţa şi m-a dus cu salvarea la Ungheni... de atunci am ameţeli dacă fug, mă
învârtesc...”(F., clasa a 6-a, rural).
••

„Ei şi dacă se anină un elev de clasele mai mari, ce? Te duci la elevul de serviciu? Nu, te duci
la director, şi directorul îţi spune „Da tu ce, nu poţi să te baţi sau ce…” (M., clasa a 7-a, urban).

•• „Hai după şcoală să ne batem... şi chiar dacă cedează, nu-l jeleşte, îl bate până curge
sânge... se bat pe bani, care câştigă, acela ia banii” (F., clasa a 7-a, rural).
•• „Dacă vede profesorul că ţi-a tras o palmă, sau un picior în fund poate trece pe alături... dar
de acum dacă vede că eşti plin de sânge, cheamă directorul, părinţii şi se începe zarvă
mare.” (M., clasa a 9-a, urban).
Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Există şcoli în care conflictele între elevi sunt foarte frecvente, fapt ce perturbează procesul de
studii, afectează psihologic mai mulţi elevi, iar unii copii nici nu mai doresc să vină la şcoală. Se
întâlnesc cazuri când copiii mai timizi, de teama celor „mai îndrăzneţi”, nu-şi mai exprimă public
opiniile în cadrul lecţiilor. Cu regret, din cauza lipsei de experienţă a unor cadre didactice, care
încearcă să implementeze noile metode de predare-învăţare, conflictele între elevi apar şi în urma
activităţilor în grup care, în loc să contribuie la consolidarea parteneriatului între elevi, din cauza
organizării proaste, le provoacă agresivitatea. Elevii mai timizi sau cei consideraţi de către colegi
lor ca fiind mai slabi, sunt mai des jigniţi, batjocoriţi şi umiliţi de cei care, din motive nejustificate,
tind să se impună ca lideri în grupul respectiv.
Violenţa între elevii din clase diferite este caracteristică mai mult pentru băieţi. Rivalitatea dintre
clase, cauzată de anumite competiţii, poate induce conflicte care pot degenera în agresiuni
fizice. Conflicte între băieţii din diferite clase apar din cauza „orgoliilor”, disputelor pentru „fete”,
„protecţionism” etc. Elevii claselor mai mici declară că sunt agresaţi de către elevii din clasele mai
mari. Unii elevi din clasele mai mari, contra plată, le impun celor mai mici „protecţie”, „apărându-i”
de „agresori”.
Chiar dacă în multe şcoli conflictele violente sunt remediate de către cadrele didactice, există şi
unităţi de învăţământ în care administraţia şcolară preferă să nu se implice. Au fost înregistrate
situaţii conflictuale între elevi, ce au degenerat în bătăi chiar în timpul orelor de clasă, iar cadrele
didactice cu greu au putut opri violenţele.
În timpul discuţiilor de grup elevii au afirmat că eforturile profesorilor, conducerii şcolii de a-i
disciplina pe unii elevi sunt zadarnice. Tot din spusele elevilor rezultă că multe cadre didactice
nici nu reacţionează la faptele minore, în viziunea lor, de violenţă, fiind decişi să intervină doar în
cazurile pe care ei le consideră grave.
Unii copii au menţionat că indisciplina şi conflictele care apar la recreaţii sunt şi din cauza îmbulzelii
şi insuficienţei de timp, ei fiind nevoiţi să fugă afară la toaletă, să reuşească mai multe la recreaţie
ca să nu fie pedepsiţi că întârzie la lecţii. Mulţi copii se declară obosiţi de rivalitatea dintre colegi,
de tensiunea care este în clasă. Gălăgia din pauze, limbajul agresiv îi afectează, iar uneori îi
împiedică să se concentreze la ore, pentru că se gândesc la replica care urmează să o dea/să o
primească la recreaţia următoare.
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3.3. Concluzii şi recomandări
Constatarea 3.1. Circa 60% din clădirile şcolare au o vechime mai mare de 30 ani, iar 41% din
ele necesită reparaţii capitale. Întreţinerea clădirilor, a căror capacitate, în multe cazuri nu este
utilizată complet, necesită mijloace financiare considerabile, ce nu au un impact direct asupra
condiţiilor fizice de studii. Doar în 11,2% din clădiri există condiţii tehnice de a construi pante
de acces pentru copiii cu posibilităţi locomotorii limitate. Şcolile-tip cu mai multe etaje nu au
ascensoare, iar posibilitatea montării lor necesită expertize tehnice suplimentare.
Recomandări. Se cere o revizuire completă a stării tehnice a fiecărui edificiu şcolar şi identificarea
soluţiilor pentru optimizarea cheltuielilor de întreţinere, mai ales în cazul spaţiilor neutilizate. În
scopul creării condiţiilor de studii pentru copiii cu posibilităţi fizice limitate se impune o estimare
a mijloacelor financiare necesare pentru construirea pantelor de acces, instalarea, unde este
cazul, de ascensoare, reutilarea grupurilor sanitare. La prima etapă ar fi binevenită lansarea unor
proiecte-pilot, în special, în localităţile unde există şi instituţii rezidenţiale.
Constatarea 3.2. Cu excepţia oraşelor mari, majoritatea şcolilor nu dispun de sisteme de
aprovizionare cu apă şi canalizare. Doar 10% din şcoli dispun de apă caldă. În localităţile rurale
toaletele sunt amplasate în curţi, multe din ele sunt neamenajate. În consecinţă, în astfel de şcoli,
respectarea cerinţelor sanitare şi a celor de igienă personală devine, practic, imposibilă.
O problemă stringentă rămâne încălzirea edificiilor şcolare, în special, a celor din localităţile rurale.
Circa 28% din astfel de şcoli nu dispun de sisteme moderne de încălzire, fapt ce are repercusiuni
grave asupra procesului de învăţământ în perioada rece a anului şi asupra sănătăţii copiilor.
Recomandări. Reorientarea mijloacelor financiare, cheltuite pentru întreţinerea în continuare
a spaţiilor neutilzate, către ameliorarea sistemelor de aprovizionare cu apă, de canalizare şi
încălzire. Conectarea clădirilor şcolare la gazoducte şi extinderea practicii de instalare a sistemelor
autonome de încălzire. Schimbarea atitudinii unor manageri şcolari faţă de problemele ce ţin de
condiţiile sanitare şi igienice din şcoli şi amenajarea toaletelor, lucrări care, evident, nu necesită
resurse financiare mari.
În cazul şcolilor în care copiii din clasele primare, clasele gimnaziale şi clasele de liceu învaţă
în aceeaşi clădire, se cere o delimitare distinctă a zonelor destinate fiecărei categorii de vârstă,
pentru copiii din clasele mici creându-se grupuri sanitare/toalete separate. Administraţiile şcolare
vor întreprinde măsuri suplimentare pentru instruirea personalului tehnic şi ameliorarea gradului de
responsabilitate al acestuia.
Constatarea 3.3. Optimizarea preconizată a reţelei de instituţii şcolare prin comasarea unor şcoli,
crearea de circumscripţii şcolare şi introducerea transportului şcolar a trezit reacţii controversate
în rândul părinţilor, cadrelor didactice şi managerilor şcolari. Chiar şi înţelegând că o educaţie de
calitate poate fi asigurată doar în unităţi de învăţământ ce dispun de săli de clasă bine dotate,
cadre didactice competente etc., majoritatea părinţilor preferă ca şcoala să fie cât mai aproape de
casă. Principala îngrijorare a părinţilor, cum este şi firesc, rămâne securitatea copiilor.
Menţionăm că proiectul Strategiei de optimizare a reţelei şcolare, propus de ministerul de resort
pentru discuţii publice, nu răspunde la toate îngrijorările părinţilor: ce vor face copiii care termină
lecţiile mai devreme? unde se vor afla copiii dacă vehicolul şcolar întârzie sau s-a defectat? ce vor
face copiii dacă condiţiile meteo vor îngreuna circulaţia rutieră? etc.
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Recomandări. Se cere iniţierea unor discuţii publice referitor la preconizata optimizare a reţelei
de instituţii şcolare. Întrucât această optimizare va fi efectuată doar în mediul rural, unde accesul
copiilor la studii de calitate şi aşa este mai anevoios, toate componentele Strategiei de optimizare
a reţelei şcolare trebuie pilotate în două-trei raioane pe parcursul mai multor ani, cu analiza
obligatorie a impactului acesteia asupra eficacităţii instruirii, protecţiei, siguranţei şi sănătăţii
copiilor.
Concomitent, în cazul şcolilor mici, în afară de simpla comasare, se cere elaborarea unor variante
de alternativă, care ar putea asigura buna funcţionare a şcolilor rurale în condiţiile unui contingent
mic de elevi. Una din variantele posibile ar fi păstrarea şcolilor mici prin schimbarea radicală a
modului de organizare a procesului de studii: circulaţia cadrelor didactice şi nu a copiilor; predarea
disciplinelor înrudite de către un singur cadru didactic, căruia, evident, trebuie mai întâi să i se
asigure pregătirea necesară; procurarea de seturi portabile/compacte de laborator, care pot
fi utilizate în sălile convenţionale de clasă; informatizarea şcolilor şi implementarea de softuri
educaţionale care ar permite simularea experienţelor din cadrul obiectelor şcolare; crearea de
laboratoare mobile care să deservească toate şcolile mici din cadrul unei circumscripţii etc. Evident,
posibilităţile existente ale acestor şcoli ar putea fi folosite pentru implementarea în localităţile
respective a unor proiecte sociale şi găzduirea mai multor servicii de interes comunitar.
Constatare 3.4. Practic toate şcolile mari, indiferent de mediul geografic, sunt asigurate cu cadre
medicale. Excepţie fac doar şcolile din localităţile rurale mici, care sunt deservite de specialiştii
centrelor medicale. În majoritatea şcolilor funcţionează cabinete medicale, însă o mare parte din
elevi, în special, cei din oraşe, înainte de a se adresa la un lucrător medical din şcoală, preferă
să se consulte cu părinţii. În percepţia elevilor, funcţionarea cabinetelor medicale din şcoli nu
corespunde în deplină măsură necesităţilor acestora, în unele cazuri cabinetele sunt închise sau nu
le pot acorda ajutor din cauza că lipsesc medicamentele necesare.
Menţionăm că Regulamentul-tip al instituţiilor de învăţământ secundar general în vigoare nu
conţine stipulări explicite referitoare la asistenţa medicală oferită elevilor în cadrul unităţilor şcolare.
Recomandări. Cu toate că reglementările ce ţin de buna funcţionare a cabinetelor medicale din
instituţiile de învăţământ sunt şi de competenţa autorităţilor de sănătate, administraţiile şcolare
trebuie să asigure accesul elevilor la serviciile de sănătate, absolut necesare elevilor care se află în
şcoală. În acest scop, în primul rând, în Regulamentul-tip al instituţiilor de învăţământ trebuie inclus
un capitol separat în care s-ar stabili modul de acordare a asistenţei medicale, responsabilităţile
administraţiei şcolare, responsabilităţile cadrelor medicale ce activează în instituţiile de învăţământ
etc. Totodată, în cazul şcolilor rurale mici în care nu pot fi create cabinete medicale, se va analiza
posibilitatea creării unor mecanisme de asigurare a accesului copiilor la serviciile de sănătate prin
stabilirea unor proceduri explicite de interacţiune cu centrele medicale din localitate, prin ore de
prezenţă în şcoală a asistentului medical etc.
Constatarea 3.5. Dacă asigurarea şcolilor din municipiile Chişinău şi Bălţi cu psihologi,
psihopedagogi şi logopezi este relativ bună, în cazul celorlalte localităţi se atestă o lipsă acută de
astfel de specialişti. În consecinţă, asistenţa respectivă este acordată elevilor de către persoane ce
nu au o pregătire specială, sau nu este acordată deloc.
Recomandări. Efectuarea unei evaluări detaliate a calităţii, eficacităţii şi eficienţei serviciilor
psihologice din şcoli, extinderea gamei de servicii, acordate elevilor şi părinţilor, identificarea mai
exactă a necesităţilor acestora şi consolidarea componentelor de consiliere psihopedagogică.
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Întrucât în prezent, din considerente financiar-economice, asigurarea tuturor şcolilor, în special
a celor din localităţile rurale, cu psihologi, psihopedagogi şi logopezi este puţin probabilă, se
impune organizarea de cursuri de perfecţionare pentru cadrele didactice, care activează deja în
astfel de şcoli. O altă soluţie ar fi angajarea specialiştilor respectivi de către direcţiile raionale
de învăţământ şi stabilirea unui orar de vizite în unităţile şcolare în care există elevi ce necesită
asistenţă specializată.
Constatarea 3.6. În şcolile rurale fiecare al cincilea copil are unul sau doi părinţi plecaţi peste
hotare. În absenţa serviciilor psihopedagogice specializate şi a cadrelor didactice special pregătite
pentru a face faţă acestei situaţii, problemele copiilor cu părinţi plecaţi peste hotare rămân în afara
sistemului educaţional. Mecanismele de evidenţă a copiilor cu dificultăţi de integrare în mediul
şcolar sau a copiilor care au relaţii tensionate cu colegii, practic nu funcţionează, datele raportate
fiind irelevante.
Recomandări. Actualizarea planurilor de studii pentru învăţământul pedagogic prin extinderea
componentelor care se referă la lucrul cu copiii temporar rămaşi fără unul sau ambii părinţi şi cei
care au dificultăţi de integrare în mediul şcolar. Organizarea de cursuri de perfecţionare pentru
cadrele didactice din şcoli, în primul rând din cele în care cota copiilor temporar rămaşi fără unul
sau ambii părinţi este ridicată. Elaborarea şi difuzarea în toate şcolile ţării a unor ghiduri speciale
pentru cadrele didactice şi managerii şcolari. Crearea unui mecanism de sprijin şi consiliere a
acestor copii, desemnarea unor cadre didactice care ar patrona copiii temporar rămaşi fără ambii
părinţi, cu remunerarea adecvată a acestei activităţi.
Constatarea 3.7. Serviciile de alimentare a elevilor pe durata aflării lor în şcoală şi-au demonstrat
utilitatea şi eficienţa, însă unele categorii sociale rămân în afara schemei de alimentare gratuită.
Există şcoli care nu dispun de cantine, unele cantine funcţionează prost sau nu funcţionează deloc.
Uneori faptul că copiii, în funcţie de modul de alimentare, gratis sau contra plată, sunt divizaţi
în „săraci” şi „bogaţi”, provoacă în rândul elevilor tensiuni, cei „săraci” fiind luaţi în derâdere sau
umiliţi, refuzând astfel mesele oferite de şcoală.
Recomandări. Crearea de condiţii pentru buna funcţionare a cantinelor şcolare în toate unităţile
de învăţământ. Extinderea categoriilor sociale ce pot beneficia de alimentaţie gratuită în cantinele
şcolare. Depersonalizarea modului de plată/de scutire de plată pentru alimentarea în cantinele
şcolare prin introducerea de tichete, eliberate de către administraţiile şcolare în condiţii de
confidenţialitate.
Constatarea 3.8. În unele şcoli se întâlnesc cazuri de pedepsire a elevilor de către cadrele
didactice prin lovituri de palmă, pişcături, trasul de păr, fapt declarat de 15,4% din elevi. Unii părinţi
nu detestă astfel de pedepse, crezând eronat în utilitatea lor. Unele cadre didactice îşi permit să
ridice vocea, să folosească cuvinte neadecvate, să facă observaţii nepotrivite referitoare la aspectul
exterior al elevilor, să ia în derâdere vestimentaţia acestora.
Recomandări. Introducerea în curriculumul de formare iniţială şi curriculumul de formare continuă
a cadrelor didactice a temelor vizând metodele de lucru cu elevii în situaţii ce necesită intervenţii
cu caracter punitiv, comportamentul cadrelor didactice în astfel de situaţii, interacţiunea cu părinţii.
Extinderea practicilor de promovare în rândul părinţilor a metodelor de educaţie a copiilor, bazate
pe realizările de ultimă oră a ştiinţelor psihopedagogice. Instituirea în unităţile şcolare a unor
mecanisme efective de depistare a cazurilor de agresiune verbală sau fizică a elevilor, raportarea
şi pedepsirea tuturor persoanelor vinovate. Creşterea gradului de responsabilitate a cadrelor
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didactice, crearea în colectivele pedagogice a unei atmosfere de intoleranţă faţă de aplicarea
violenţei verbale sau fizice faţă de copil.
Excluderea practicii de scădere a notelor în cazul comportamentului neadecvat al elevilor.
Extinderea metodelor individuale de lucru cu elevii care comit abateri şi încălcări ale regulilor de
comportament. Instruirea cadrelor didactice cum să procedeze în situaţiile în care unii elevii se
comportă neadecvat sau provocator.
Constatarea 3.9. În şcoli se întâlnesc cazuri de violenţă, iar intensitatea şi gravitatea acestora
este în creştere. În şcolile în care învaţă împreună atât elevii din clasele primare, cât şi cei din
clasele mari, în special în localităţile urbane mari, se înregistrează cazuri de umilire, deposedare
de bani, blocare a accesului la grupurile sanitare, impunerea de „protecţie” copiilor mici etc.
Unele cadre didactice şi manageri şcolari, în cazul unor violenţe, în opinia lor minore, nu intervin
sau chiar le recomandă elevilor să-şi rezolve singuri conflictele.
Recomandări. Efectuarea unor cercetări pedagogice cuprinzătoare vizând cauzele şi formele
violenţei şcolare şi metodele de combatere a acesteia. Implementarea în şcoli a unor metode
moderne de educare şi promovare a toleranţei, de consiliere în cazul apariţiei unor situaţii de
conflict. Introducerea în curriculumul de formare iniţială şi curriculumul de formare continuă a
cadrelor didactice a temelor vizând prevenirea violenţei în şcoală. Actualizarea actelor normativjuridice ce reglementează activitatea unităţilor de învăţământ în scopul creşterii responsabilităţii
atât a cadrelor didactice pentru eschivarea de la prevenirea/ raportarea/ oprirea cazurilor de
violenţă, cât şi a elevilor care manifestă un comportament violent.
Crearea unor mecanisme de raportare şi redresare de către elevi a cazurilor de violenţă.
Organizarea pentru elevi, în cadrul orelor de dirigenţie, a unor antrenamente şi exerciţii vizând
modul de comportare în cazul unor eventuale situaţii de conflict, în situaţiile când sunt ameninţaţi
de alţi elevi etc. Elaborarea unor ghiduri pentru elevi, părinţi şi cadrele didactice care ar conţine
sfaturi, modele de comportament şi indicaţii metodice vizând combaterea violenţei în şcoli.
Constatarea 3.10. O mare parte din factorii care influenţează negativ eficacitatea şi eficienţa
învăţării, gradul de protecţie şi siguranţa copiilor vizează modul de organizare a unităţilor
şcolare. Încorporarea în cadrul unei instituţii a tuturor nivelelor şi treptelor de învăţământ (primar,
gimnazial, liceal) duce la aglomerare, la neglijarea necesităţilor specifice fiecărei vârste a copilului,
omogenizarea nejustificată a metodelor de predare-învăţare şi a celor de organizare a activităţilor
extracurriculare, „dominaţia” celor „mari” asupra celor „mici”.
Recomandare. Examinarea posibilităţilor, atunci când condiţiile socio-economice şi cele
demografice o permit, de reorganizare a unităţilor şcolare conform nivelelor şi treptelor de
învăţământ: şcoli primare (clasele 1–4), gimnazii (clasele 5–9) şi licee (clasele 10–12).
Şcolile primare ar trebui să fie mici şi amplasate cât mai aproape de domiciliul elevilor. Gimnaziile,
fiind mai mari, ar putea deservi o circumscripţie de dimensiuni rezonabile, care ar exclude
călătoriile lungi şi extenuante ale elevilor. Ambele tipuri de şcoli, aparţinând învăţământului
obligatoriu, ar avea zone de cuprindere clar stabilite, eliminându-se astfel selecţia voalată a
copiilor şi supraaglomerările din şcolile „de prestigiu”.
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Dimensiunea 4:
Egalitatea genurilor
în şcoală
4.1. Probleme de gen în învăţământul de bază
din Republica Moldova
Accesul la educaţie
Evaluarea accesului la educaţia de bază în funcţie de gen reprezintă o sarcină dificilă, întrucât
datele oficiale privind ratele nete şi brute de înrolare pentru anul 2007, dezagregate pe sexe,
niveluri şi trepte de învăţământ încă nu au fost publicate. Anumite concluzii pot fi deduse din
statisticile disponibile pentru anii 1999–2006 (Figura 28).

Figura 28.
Ratele nete de înrolare în învăţământul primar şi gimnazial

Sursa: Copiii Moldovei. Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2008
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Din datele disponibile pentru anii 1999–2006 rezultă că în cazul învăţământului primar rata netă
de înrolare a fetelor şi băieţilor diferă cu cel mult 0,9 puncte procentuale, în unii ani într-o situaţie
mai bună fiind fetele, iar în alţii – băieţii. În cazul învăţământului gimnazial situaţia fetelor, cu
excepţia anului 2006, este mai bună decât cea a băieţilor, diferenţele fiind de până la 1,3 puncte
procentuale.
Remarcăm faptul că micşorarea pe parcursul anilor 1999–2005 a ratei nete de înrolare în
învăţământul primar şi lipsa progreselor semnificative în înrolarea în învăţământul gimnazial are
consecinţe negative atât pentru băieţi, cât şi pentru fete şi pune sub semnul întrebării realizarea
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova. Considerăm o greşeală regretabilă
faptul că în documentele oficiale de politici indicatorul respectiv a fost exclus, iar autorităţile încă nu
au publicat valorile ratelor nete de înrolare pentru anul 2007.
O impresie generală despre accesul la educaţie în funcţie de gen în anii 2006–2007 ne putem
forma analizând şi datele despre contingentul şcolar, mai exact a cotei fetelor şi cotei băieţilor în
învăţământul primar şi cel secundar. Conform datelor din Sistemul de cartografiere a instituţiilor
de învăţământ, această cotă variază de la clasă la clasă în intervalul 48%–52%, diferenţele fiind
statistic nesemnificative.
Prin urmare, în învăţământul de bază din Republica Moldova nu există diferenţe esenţiale referitor
la încadrarea fetelor şi băieţilor în instituţiile de învăţământ.

Eficacitatea învăţământului prin prisma
problemelor de gen
Conform datelor reprezentative la nivel naţional, atât în învăţământul primar, cât şi în cel
gimnazial, fetele demonstrează rezultate mai bune decât băieţii (Figura 29). Astfel, conform
evaluărilor, gradul de realizare al testelor la limba română este de 79,8% în cazul fetelor şi 71,8 %
în cazul băieţilor. O situaţie similară se atestă şi în cazul matematicii, atât la finele învăţământului
primar (fetele – 77,5%; băieţii – 73,2%), cât şi a celui gimnazial (fetele – 63,2%; băieţii – 56,4%).

Figura 29.
Gradul de realizare al testelor naţionale în aspect de gen
(evaluare finală, anul 2007, în procente)

Sursa: Studiul „Evaluarea rezultatelor şcolare”, Institutul de Politici Publice, 2007
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Din punctul de vedere al aspectelor de gen, rezultatele evaluărilor naţionale sunt confirmate şi de
cele internaţionale (Figura 30). Astfel, în cadrul evaluării internaţionale TIMSS 2003, la matematică
şi la ştiinţe fetele din învăţământul primar au acumulat, respectiv, cu 11 şi 13 puncte mai mult decât
băieţii. În cazul învăţământului gimnazial, diferenţa este de 10 puncte la matematică şi 9 puncte la
ştiinţe.
Menţionăm că media scorurilor acumulate de fetele şi băieţii din toate ţările participante la evaluare
diferă doar cu un singur punct, pe când în cazul Republicii Moldova această diferenţă este de 9–10
puncte. Mai mult ca atât, comparativ cu evaluările din anul 1999, diferenţa respectivă a fost în
creştere.

Figura 30.
Rezultatele evaluărilor internaţionale ale elevilor din Republica Moldova
în aspect de gen
(TIMSS 2003)

Sursa: International Association for the Evaluation of Educational Achievement, TIMSS 2004

În cazul evaluărilor PIRLS 2006 se atestă o situaţie similară, punctajul mediu acumulat de băieţi
fiind de 493 de puncte, iar cel al fetelor – de 507 puncte, fetele acumulând cu 14 puncte mai mult.
Diferenţele de 4,3–8,0 puncte procentuale în cazul evaluărilor naţionale şi de 9–14 puncte în
cazul evaluărilor internaţionale sunt statistic semnificative şi indică faptul că metodele de predareînvăţare, atât în învăţământul primar, cât şi în cel gimnazial, nu iau în considerare toate aspectele
legate de gen.

Modele şi valori de gen în învăţământ
Este unanim recunoscut faptul că sistemul de învăţământ reprezintă un factor decisiv în formarea
valorilor de gen. Mesajele, cadrele didactice, curriculumul şcolar, manualele şi suportul didactic
contribuie la transmiterea şi consolidarea normelor de comportament, inclusiv a celor de gen.
Una din problemele de bază ale sistemului de învăţământ primar şi secundar este „feminizarea”
corpului didactic, ponderea femeilor variind pe parcursul anilor 2000–2007 în intervalul 78–81%.
O altă problemă o constituie dimensiunea de gen a curriculei, în general, şi a manualelor şcolare
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în particular, care, în viziunea mai multor experţi, nu sunt sensibile la aspectele de gen. Astfel,
repartiţia pe sexe a persoanelor care apar în ilustraţiile din manuale relevă faptul că cota fetelor/
femeilor în raport cu băieţii/bărbaţii este mai mică în învăţământul primar şi cu mult mai mică
în învăţământul gimnazial (Figura 31). Un dezechilibru şi mai mare se atestă în cazul selectării
personalităţilor care apar în manualele respective (Figura 31).

Figura 31.
Repartiţia pe sexe a persoanelor care apar în ilustraţiile din manuale

Sursa: Modele şi valori de gen în învăţământul public din Republica Moldova, 2007

Figura 32.
Repartiţia pe sexe a personalităţilor care apar în manuale

Sursa: Modele şi valori de gen în învăţământul public din Republica Moldova, 2007

În opinia experţilor, prin portretele şi ilustraţiile inserate, prin selectarea personalităţilor, mai multe
manuale din învăţământul primar şi cel gimnazial construiesc, volens nolens, o lume dominată
de bărbaţi, fapt ce ar contribui implicit la conservarea inegalităţilor de gen, existente în momentul
actual în societate. Vom menţiona că înşăşi componenţa colectivelor de autori (87 de femei, 50 de

102

bărbaţi) şi de referenţi (163 de femei, 73 de bărbaţi) atestă un anumit dezechilibru de gen, femeile
fiind în majoritate.
Dacă pornim de la faptul că ratele de înrolare caracterizează accesul genurilor la educaţie,
se poate afirma că acest aspect nu constituie o problemă actuală în învăţământul primar şi
gimnazial din Republica Moldova. Mai degrabă, problemele existente în învăţământul de bază
privind promovarea egalităţii de gen pot fi atribuite aspectului calitativ al educaţiei: indiferenţa
faţă de problemele de gen, ignorarea, promovarea stereotipurilor referitor la relaţiile de gen, lipsa
materialelor didactice.

4.2. Percepţia subiectivă a problemelor de gen
Atitudini în funcţie de gen
La întrebarea directă, dacă în atitudinea cadrelor didactice faţă de băieţi şi fete există diferenţe,
majoritatea copiilor au răspuns că astfel de diferenţe există rar (21%) sau nu există deloc (39%).
Totuşi, o parte semnificativă din elevi au răspuns că aceste diferenţe există uneori (25%) sau
întotdeauna (14%). Menţionăm că această percepţie este caracteristică atât fetelor, cât şi băieţilor
(Figura 33). În profil teritorial, aceste diferenţe sunt percepute mai mult de către copiii din localităţile
rurale.

Figura 33.
Atutudini bazate pe gen (percepţia elevilor)

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Principalul domeniu în care elevii percep o atitudine bazată pe gen este cel al evaluării (Figura 34).
Astfel, doar 55% din băieţi neagă faptul că cadrele didactice apreciază cunoştinţele reieşind din
genul elevului, pe când cota fetelor care neagă acest lucru este cu mult mai mare (69%). În profil
teritorial, aceste diferenţe sunt percepute mai mult de către copiii din localităţile rurale.
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Figura 34.
Factorul de gen în evaluarea cunoştinţelor (percepţia elevilor)

Sursa: Studiul sociologic “Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

În ansamblu, băieţii se simt mai „obijduiţi” şi în alte domenii ale vieţii şcolare, considerînd că au mai
puţin acces la resursele şcolii (întotdeauna au acces 61,1% din băieţi şi 67,3% din fete), sunt mai
puţin mulţumiţi de atitudinea cadrelor didactice (foarte mulţumiţi – 21,3% din băieţi şi 36,2% din
fete), sunt mai des apreciaţi incorect (des şi foarte des – 10,6% din băieţi şi 4,4% din fete).
În cazul discuţiilor de grup, atât băieţii, cât şi fetele au indicat mai multe cazuri de atitudine a
cadrelor didactice faţă de elevi în funcţie de genul acestora. Majoritatea copiilor au susţinut
teza conform căreia „fetele sunt văzute mai bine de către profesori ca fiind mai ascultătoare şi
stăruitoare ”, iar în cazul unor încălcări de disciplină „băieţii sunt pedepsiţi mai aspru decât fetele”.

Caseta 12. Cazuri de atitudine bazată pe gen, sesizate de elevi

•• „Fetele sunt mai cuminţi ca băieţii, iar pe băieţi profesorii pot să-i mai pedepsească şi fizic” (F.,
clasa a 7-a, rural).
•• „Fetele sunt rugate tot timpul să ude florile..., să ajute profesorul să pună ceva pe perete” (M.,
clasa a 6-a, urban).
•• „Băieţilor le este mai bine, ei dacă nu si-au făcut tema pe acasă vin şi o copie de la noi ...” (F.,
clasa a 7-a, rural).

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Remarcăm faptul că percepţiile elevilor corelează într-o anumită măsură cu percepţiile părinţilor,
care doar în proporţie de 68,5% consideră că la şcoală băieţii şi fetele sunt trataţi la fel, 19,5% din
ei nu au nicio opinie, iar 12,1% că nu sunt sau mai degrabă nu sunt de acord cu această afirmaţie.
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Referitor la evaluare, doar 48% din părinţi sunt de acord cu faptul că ea se face fără a lua în
considerare genul elevului (fată sau băiat).

Stereotipuri în gândirea unor cadre didactice
Percepţiile elevilor în probleme de gen sunt induse, într-o anumită măsură, de stereotipurile
cadrelor didactice. Astfel, fiind întrebaţi care sunt cauzele diferenţelor privind performanţele şcolare
ale fetelor şi băieţilor, o mare parte a cadrelor didactice a indicat că fetele au o atitudine mai
serioasă faţă de studii, iar băieţii sunt mai capabili (Figura 35).

Figura 35.
Cauzele ce duc la rezultate diferite la învăţătură
(viziunea cadrelor didactice)

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Analiza răspunsurilor în profil teritorial arată că cea mai mare parte a cadrelor didactice, care
consideră că băieţii sunt mai capabili, iar fetele au o atitudine mai serioasă faţă de studii, sunt din
oraşe, cei din mediul rural avânt o viziune mai echilibrată asupra diferenţelor între fete şi băieţi din
punctul de vedere al reuşitei şcolare. În funcţie de nivelul instituţiei absolvite, cei mai mulţi adepţi/
adepte ai opiniei în studiu sunt cadrele didactice care au absolvit colegii pedagogice.
La întrebarea referitoare la un subiect concret – „În ce măsură sunteţi de acord că îngrijirea florilor
din clasă este mai potrivită pentru fete?”, circa 23% din cadrele didactice intervievate au opinat
că sunt total, iar alte 39,6% – parţial de acord cu acest lucru. Doar 15,4% din cadrele didactice
intervievate au indicat un dezacord parţial şi doar alte 18,3% din ele au indicat un dezacord total cu
această idee.
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Cu regret, această percepere a problemelor de gen persistă şi la nivelul gândirii generale, o bună
parte din cadrele didactice fiind convinsă că există profesii destinate băieţilor şi profesii destinate
fetelor (Figura 36). Astfel, parţial sau total de acord cu această idee sunt peste 52% din cadrele
didactice intervievate din şcolile primare, gimnazii, şcolile medii şi licee. În funcţie de nivelul
instituţiei absolvite, cota cea mai mare de persoane care susţine faptul că există profesii destinate
băieţilor şi profesii destinate fetelor o constituie cadrele didactice ce au absolvit colegiul (67%),
fiind urmate de absolvenţii de universităţi (53%).

Figura 36.
Profesii destinate băieţilor şi profesii destinate fetelor
(viziunea cadrelor didactice)

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Indiscutabil, aceste date indică prezenţa unor lacune în abordarea problemelor de gen atât în
procesul formării iniţiale (studiile în colegii şi universităţi), cât şi al formării continue (cursurile de
perfecţionare, cursurile de recalificare etc.) a cadrelor didactice.
Suntem nevoiţi să constatăm că sistemul de învăţământ, prin conservatorismul lui tradiţional,
reproduce în continuare stereotipurile patriarhale în problemele de gen, rămânând într-o anumită
măsură refractar la tendinţele moderne de dezvoltare a societăţilor civilizate.
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Perceperea gradului de protecţie şi de siguranţă în
funcţie de gen
În general, fetele se simt mai puţin protejate decât băieţii. Astfel, 72,6% din fete au declarat că în
drum spre şcoală niciodată nu se tem, pe când cota băieţilor este mai mare, afirmaţia respectivă
fiind susţinută de 85,2% din băieţi.
Spre deosebire de băieţi, fetele se simt mai des stresate la şcoală (Tabelul 12). Astfel, 51,2% din
fete au declarat că la şcoală uneori sau des se simt stresate, cifra respectivă în cazul băieţilor fiind
de 41,6%. Ponderea fetelor, care uneori sau des nu înţeleg temele (80,8%), este mai mare decât
cea a băieţilor (76,8%). Mai mult ca atât, cota fetelor care au declarat că uneori sau des le este
teamă să întrebe profesorul în cazurile în care nu au înţeles tema, de asemenea, este mai mare:
46,6% în cazul fetelor şi 39,8% în cazul băieţilor.

Tabelul 12.
Frecvenţa factorilor de stres în funcţie de gen
Cât de des ţi s-a întâmplat ...
Să te simţi stresat/ă la şcoală
Să ţipe / strige la tine profesorii
Să te numească profesorii cu cuvinte urâte
Să te lovească profesorii / să te
pedepsească fizic
Să te cerţi cu colegii de clasă
Să vezi elevi certându-se la şcoală
Să vezi la şcoală elevi care se bat
Să te baţi cu colegii de clasă
Să te baţi / să te bată colegii mai mari
Să-ţi fie teama să întrebi profesorul atunci
când nu ai înţeles tema
Să te impună profesorii să vii la ore
suplimentare (cu plată)
Să nu reuşeşti să-ţi faci temele
Să nu înţelegi tema
Să te bată părinţii pentru o notă / note mici
Să pleci / fugi de la lecţie pentru că nu ai
reuşit să înveţi
Să nu poţi intra în şcoală pentru că ai
întârziat
Să nu ţi se permită intrarea în şcoală pentru că nu ai uniformă
Să ţi se interzică să ieşi din şcoală până
când termini lecţiile
Să vii flămând la şcoală

Des
Uneori
Niciodată
Băieţii Fetele Băieţii Fetele Băieţii Fetele
3,2%

2,8%

38,4%

48,4%

57,4% 46,9%

5,6%

0,9%

60,2%

44,3%

33,8% 53,8%

2,8%

0,6%

24,1%

15,7%

72,7% 83,0%

1,4%

0,9%

19,9%

7,2%

78,2% 91,5%

7,4%

6,3%

75,0%

76,4%

16,2% 17,0%

16,7%

22,6%

69,4%

66,4%

13,4%

6,9%

11,7%

56,0%

57,7%

35,2% 30,0%

2,8%

0,9%

25,5%

14,8%

71,3% 83,6%

1,9%

0,6%

21,8%

7,9%

75,9% 91,2%

6,9%

5,7%

32,9%

40,9%

59,3% 52,8%

0,9%

0,6%

10,2%

6,3%

88,0% 92,5%

4,6%

5,0%

73,1%

60,4%

21,8% 34,0%

9,7%

4,4%

67,1%

76,4%

22,7% 18,6%

3,2%

0,3%

19,0%

12,6%

76,9% 86,8%

1,9%

0,0%

12,5%

6,0%

85,2% 93,7%

2,3%

0,0%

9,7%

8,8%

87,5% 90,9%

1,4%

0,0%

5,6%

8,2%

91,7% 89,3%

7,9%

2,2%

13,4%

9,1%

77,8% 87,1%

2,3%

8,8%

31,0%

31,4%

65,7% 58,8%

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008
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9,1%

Temerile fetelor că vor fi pedepsite verbal sau fizic sunt mai mici decât cele ale băieţilor. Dar, după
cum s-a menţionat în capitolele precedente, în cadrul discuţiilor de grup a fost relevat faptul că,
psihologic, fetele suportă astfel de pedepse mult mai greu. De asemenea, fetele sunt mai sensibile
şi la apariţia conflictelor, în special, a celor care conţin elemente de violenţă.
Menţionăm că efectele negative ale elementelor de stres ar putea fi agravate şi de faptul că
ponderea fetelor care uneori sau des vin flămânde la şcoală este mai mare decât cea a băieţilor,
respectiv, 40,2% în cazul fetelor şi 33,3% în cazul băieţilor.
Rezultatele studiului sociologic demonstrează că diferenţele de gen se manifestă foarte clar în
cazul pedepselor fizice aplicate de părinţi şi al agresării verbale sau fizice a elevilor de către
profesori, băieţii fiind supuşi acestor acţiuni mai des ca fetele. De asemenea, comparativ cu fetele,
băieţii sunt implicaţi mai des, fie ca agresori, fie ca victime, în actele de violenţă între copii.

4.3. Concluzii şi recomandări
Constatarea 4.1. Pe parcursul anilor 1999–2005 s-a înregistrat o scădere a ratei nete de înrolare
în învăţământul primar. În cazul învăţământului gimnazial, pe parcursul anilor 2000–2004 s-a
înregistrat o creştere a ratei nete de înrolare, însă în anul 2005 valoarea indicatorului respectiv a
scăzut, devenind chiar şi mai mică decât valoarea corespunzătoare din anul 2000. În anul 2006 s-a
înregistrat doar o creştere a ratei nete de înrolare a băieţilor în învăţământul gimnazial.
În învăţământul primar, ratele nete de înrolare a băieţilor şi fetelor au valori foarte apropiate,
diferenţele fiind de cel mult 0,9 puncte procentuale, iar în învăţământul gimnazial rata netă de
înrolare a fetelor este mai mare decât cea a băieţilor cu circa 1,3 puncte procentuale. Conform
datelor din Sistemul de cartografiere a instituţiilor de învăţământ, în anii 2006–2007 cota fetelor
şi cota băieţilor în învăţământul primar şi cel secundar variază de la clasă la clasă în intervalul
48%–52%, diferenţele fiind statistic nesemnificative.
Prin urmare, în învăţământul de bază din Republica Moldova nu există diferenţe esenţiale în nivelul
de acces al fetelor şi băieţilor la studii.
Constatarea 4.2. Micşorarea pe parcursul anilor 2000–2005 a ratei nete de înrolare în
învăţământul primar şi cel gimnazial are consecinţe negative atât pentru băieţi, cât şi pentru fete
şi pune sub semnul întrebării realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în Republica
Moldova. Este inoportună excluderea din documentele oficiale de politici educaţionale a
indicatorului „rata netă de înrolare” şi nepublicarea valorilor acestui indicator pentru anul 2007.
Recomandări. Introducerea în documentele de politici publice şi statisticile oficiale a indicatorului
„rata netă de înrolare”, dezagregat pe nivele şi trepte de învăţământ, gen, mediu de reşedinţă,
apartenenţa etnică şi starea materială a familiilor. Armonizarea metodelor naţionale de colectare şi
procesare a datelor referitoare la indicatorii educaţionali cu cele internaţionale.
Identificarea factorilor care au provocat, pe parcursul anilor 2000–2005, scăderea ratelor nete de
înrolare în învăţământul de bază, determinarea evoluţiilor acestui indicator pentru anii 2006–2007
şi ajustarea politicilor educaţionale la situaţia reală din învăţământ.
Constatarea 4.3. Din analiza datelor referitoare la eficacitatea sistemului de învăţământ prin prisma
aspectelor de gen rezultă că, atât în cadrul evaluărilor naţionale, cât şi al celor internaţionale, fetele
demonstrează rezultate mai bune decât băieţii. Diferenţele de 4,3–8,0 puncte procentuale în gradul
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de realizare al testelor naţionale şi de 9–14 puncte în cazul evaluărilor internaţionale sunt statistic
semnificative şi indică faptul că metodele de predare-învăţare, atât în învăţământul primar, cât şi în
cel gimnazial, nu iau în considerare toate aspectele legate de gen.
Recomandări. Identificarea factorilor care duc la creşterea diferenţelor între performanţele fetelor
şi ale băieţilor şi revizuirea curriculei scrise, a curriculei predate şi a curriculei învăţate prin prisma
aspectelor de gen.
Constatarea 4.4. O parte din experţi afirmă că indicatorii utilizaţi în analiza problemelor de gen
– ratele nete de înrolare a fetelor şi băieţilor, gradul de realizare al testelor, rezultatele evaluărilor
naţionale şi ale celor internaţionale, nu reflectă în deplină măsură diferenţele de gen, care persistă
în sistemul educaţional. În opinia acestor experţi, cu toate că valorile indicatorilor respectivi indică
o situaţie puţin mai bună pentru fete, şansele de promovare şi afirmare a fetelor/femeilor în viaţa
adultă sunt mai mici decât cele ale băieţilor/bărbaţilor.
Din datele studiului sociologic rezultă că o astfel de situaţie ar putea fi cauzată, într-o anumită
măsură, atât de persistenţa în învăţământ a unor factori mai subtili, care formează şi conservează
anumite stereotipuri de gen, cât şi de irelevanţa, în raport cu viaţa reală, a unor materii din
curriculum.
Recomandări. Analiza curriculei scrise, a curriculei predate şi a curriculei învăţate prin prisma
aspectelor de gen. Armonizarea curriculei cu necesităţile de dezvoltare ale fetelor/femeilor şi ale
băieţilor/bărbaţilor pe termen scurt, mediu şi de perspectivă. Elaborarea unui set de indicatori
mai detaliaţi, care ar permite studierea aspectelor de gen în învăţământ prin prisma promovării
şi abilitării fetelor/femeilor în viaţa adultă şi asigurării de şanse egale pentru fete/femei şi băieţi/
bărbaţi.
Constatarea 4.5. Una din problemele de bază ale sistemului de învăţământ primar şi secundar
este „feminizarea” corpului didactic, ponderea femeilor variind pe parcursul anilor 2000–2007 în
intervalul 78–81%. O altă problemă o constituie dimensiunea de gen a curriculei, care contribuie,
într-o anumită măsură, la conservarea stereotipurilor referitoare la aspectele de gen.
Recomandări. Crearea de condiţii pentru atragerea în învăţământul de bază a cadrelor tinere,
în special a bărbaţilor. Actualizarea curriculei şcolare printr-o abordare mai atentă a problemelor
de gen, promovarea în continuare a viziunilor moderne referitoare la rolul femeilor şi bărbaţilor în
istorie, în dezvoltarea economică şi socială, în crearea şi consolidarea familiei.
Constatarea 4.6. În perceperea subiectivă atât a elevilor şi părinţilor, cât şi a cadrelor didactice
persistă stereotipurile de gen, fetelor/femeilor revenindu-le roluri subordonate sau mai puţin
prestigioase. Se atestă o atitudine condiţionată de gen a cadrelor didactice faţă de elevi atât în
procesul de predare şi evaluare, cât şi în implicarea elevilor în anumite activităţi extracurriculare.
Comportamentul şi atitudinile tuturor actorilor educaţionali indică prezenţa unor lacune în abordarea
problemelor de gen atât în procesul formării iniţiale (studiile în colegii şi universităţi), cât şi al
formării continue (cursurile de perfecţionare, cursurile de recalificare etc.) a cadrelor didactice.
Recomandări. Actualizarea curriculei scrise, curriculei predate şi a celei învăţate din învăţământul
pedagogic mediu de specialitate şi cel superior prin abordarea explicită a aspectelor de gen,
extinderea compartimentelor referitoare la metodele de educaţie a copiilor în problemele de gen.
Includerea aspectelor de gen în programele de perfecţionare şi recalificare a cadrelor didactice şi a
managerilor şcolari, în programele şi practicile de confirmare în funcţie şi de atestare a învăţătorilor
şi profesorilor.
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Dimensiunea 5:
Implicarea elevilor,
familiilor şi a comunităţilor în viaţa şcolară
Cadrul legislativ-normativ
Odată cu democratizarea societăţii moldoveneşti s-a încercat trecerea de la un sistem rigid şi
strict centralizat, care nu lua în considerare nu numai particularităţile şi necesităţile fiecărui copil,
dar şi doleanţele şi tradiţiile unor întregi grupuri sociale, formate pe criterii de apartenenţă etnică,
religioasă sau culturală la unul democratic. Evident, în astfel de condiţii, implicarea elevilor,
familiilor şi a comunităţilor era mai mult o activitate formală, încorsetată în nenumărate instrucţiuni
şi subordonată animitor scopuri ideologice. Acest mod de implicare sau, mai exact, de neimplicare
a principalilor actori ai sistemului educaţional, a înstrăinat, într-o anumită măsură, elevii, părinţii şi
comunităţile de viaţa şcolară şi a lăsat amprente adânci în mentalitatea colectivă, şcoala şi astăzi
mai fiind privită de unii părinţi şi factori de decizie atât la nivel local, cât şi la nivel central ca o
instituţie care „aparţine” exclusiv statului.
Primul pas, făcut în încercarea de a asigura o implicare autentică a elevilor, părinţilor şi
comunităţilor în viaţa şcolară a fost adoptarea în anul 1995 a Legii învăţământului, care, prin
mai multe articole, stabilea scopurile, modul şi formele unei astfel de implicări. Astfel, Legea
învăţământului stipulează:
–– includerea, la nivel local, a reprezentanţilor părinţilor în consiliile consultative ale direcţiilor
raionale/municipale de învăţământ;
–– includerea în consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ a reprezentanţilor
părinţilor, ai autorităţii administraţiei publice locale, ai elevilor (doar în licee şi şcoli
profesionale);
–– posibilitatea formării în cadrul instituţiilor de învăţământ a consiliilor elevilor şi părinţilor, care
trebuie să funcţioneze în conformitate cu statutul instituţiei de învăţământ;
–– dreptul elevilor de a fi aleşi în componenţa unor organe administrative şi consultative ale
instituţiei de învăţământ;
–– dreptul părinţilor de a lua cunoştinţă de mersul şi conţinutul procesului de învăţământ
precum şi de rezultatele evaluării elevilor.
Cu regret însă, pe parcursul anilor 1995–2007, Legea învăţământului a suferit mai multe modificări,
unele din ele fiind orientate spre revigorarea practicii de centralizare a sistemului educaţional:
trecerea din competenţa organelor administraţiei publice locale de nivelul doi în competenţa
ministerului de resort a dreptului de a numi şefii direcţiilor raionale/municipale de învăţământ, de a
numi directorii de licee, de a coordona angajarea cadrelor didactice din licee ş.a.
Accentuăm faptul că legislaţia în domeniul învăţământului nu stipulează explicit care domenii ale
vieţii şcolare sunt gestionate direct de către elevi, părinţi sau comunităţi, stabilind doar dreptul
elevilor şi părinţilor de a fi reprezentaţi în componenţa unor organe administrative şi consultative
ale instituţiei de învăţământ şi ale direcţiilor raionale/municipale de învăţământ. Evident, chiar dacă
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pîrinţii sunt reprezentaţi în organele respective, ei pot doar să formuleze anumite propuneri, fără
a avea însă putere de decizie. Mai mult ca atât, legislaţia respectivă nu prevede dreptul părinţilor
şi a comunităţilor locale de a fi cel puţin consultaţi în evaluarea şi acreditarea instituţiilor şcolare,
elaborarea şi evaluarea planurilor şi programelor de studii, a manualelor şi suporturilor didactice.
Procedurile de evaluare şi acreditare a instituţiilor şcolare nu conţin referinţe explicite referitoare
la obligativitatea unităţilor de învăţământ de a asigura un animit grad de implicare a părinţilor şi
comunităţilor locale în viaţa şcolară.
Reglementarea excesivă, în mod centralizat, a tuturor aspectelor vieţii şcolare nu oferă şcolilor
instrumente efective de a atrage părinţii şi comunităţile locale în organizarea şi desfăşurarea
activităţilor educaţionale. În pofida faptului că Legea învăţământului indică explicit (Art. 61, p.
13) că „Instituţia de învăţământ ordonează în mod independent mijloacele financiare alocate şi
disponibile, gestionează o balanţă independentă şi la bancă are deschise conturi de decontare
şi alte conturi, inclusiv valutare”, acest fapt nu se respectă şi în multe cazuri nu doar părinţii,
dar chiar nici autorităţile şcolare nu pot gestiona modestele mijloace financiare disponibile în
corespundere cu necesităţile curente, aşa cum consideră ei.
Evident, implicarea elevilor, părinţilor şi a comunităţilor locale în viaţa şcolară depinde în mare
măsură şi de modul în care se reglementează activitatea instiutuţiei de învăţământ. Conform
Regulamentului-tip al instituţiilor de învăţământ secundar general, cadrul instituţional, oferit
părinţilor pentru a participa în viaţa şcolară este structurat la nivel de clasă (adunarea părinţilor
şi comitetul de părinţi al clasei) şi la nivel de unitate şcolară (consiliul reprezentativ al părinţilor).
Acest regulament stabileşte modul de constituire, responsabilităţile şi drepturile entităţilor
respective, care, în mare parte, sunt formulate în termeni de tipul „susţine”, „ajută”, „sprijină” şi
„propune”, fără a indica explicit în care domenii ale vieţii şcolare părinţii au dreptul de a decide.
Menţionăm faptul că dacă la nivel de unitate şcolară normele de reprezentare şi modul de
alegere a părinţilor în organele consultative şi de administrare sunt formulate în mod explicit,
la nivel de direcţie raională/municipală de învăţământ şi la nivel central, acest lucru lipseşte.
În consecinţă, există pericolul ca vocea părinţilor să nu mai fie auzită de organele de dirijare a
învăţământului de nivel raional/municipal şi central.

Comunicarea dintre părinţi şi copii
Conform rezultatelor studiului cantitativ, cu ambii părinţi locuiesc 70% din elevi, doar cu mama
– 16% , doar cu tata – 4% şi 2% – cu fraţii/surorile mai mari. Bunicii au grijă de 5% din elevii
intervievaţi, iar 1% din ei locuiesc cu alte rude. Cu altcineva (vecini, prieteni ai părinţilor, în internat
etc.) stau 2% din copii. Remarcăm faptul că nimeni din elevii participanţi la studiu nu a declarat că
este singur, cu toate că directorii de şcoală afirmă că astfel de cazuri se mai întâlnesc, numărul
copiilor rămaşi singuri fiind mai mic în clasele gimnaziale şi mai mare în cele liceale.
Studiul calitativ relevă faptul că copiii comunică relativ puţin cu părinţii despre ceea ce se
întâmplă la şcoală, subiectul cel mai des abordat fiind notele primite de elevi (Tabelul 13). În
unele cazuri, din cauza notelor pe care părinţii le consideră mici, elevii sunt pedepsiţi fizic.
Despre faptul că sunt pedepsiţi fizic au declarat 18% din copii, iar alte 2% din copii au spus că
sunt supuşi unor astfel de pedepse mai des. Mulţi copii au menţionat faptul că deseori discută cu
părinţii nu doar despre notele primite, dar şi despre evenimentele, activităţile organizate în cadrul
şcolii, de exemplu, despre lecţiile deschise, ocupaţiile tematice, întălnirile cu persoane marcante
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din domeniul culturii şi artei etc. Din datele cantitative rezultă că fetele, comparativ cu băieţii,
discută cu părinţii mai mult, însă, odată cu creşterea vârstei, comunicarea cu părinţii devine mai
redusă.

Tabelul 13.
Subiectele şcolare în comunicarea părinţilor cu copiii
Cât de des Dvs. …
Vă interesaţi la şcoală despre reuşita
copilului/copiilor Dvs.
Îl rugaţi pe copil să vă povestească
despre cum îi merg treburile la şcoală
Verificaţi agenda(ele) copilului/copiilor
Vă ajutaţi copiii să-şi pregătească
temele pe acasă
Vă ajutaţi copilul/copiii să se
pregătească pentru diferite activităţi
extracurriculare

Zilnic

Săptămânal

De câteO dată
va ori O dată în tri- Mai rar
pe lună pe lună mestru

40,5%

27,4%

13,7%

10,0%

4,7%

3,7%

73,3%
53,4%

18,9%
34,5%

4,1%
4,9%

1,2%
2,5%

0,4%
1,2%

2,1%
3,5%

50,1%

21,1%

9,2%

3,7%

2,0%

13,9%

26,3%

15,4%

11,9%

12,1%

9,9%

24,4%

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Participarea elevilor în organizarea procesului
instructiv-educativ
Copiii participă activ şi părerea lor este luată în considerare atunci când este vorba de organizarea
activităţilor cultural-artistice. Consiliile de elevi iau decizii referitoare la organizarea festivităţilor şi a
jocurilor sportive, activităţilor cu caracter distractiv, însă ele nu sunt implicate în luarea deciziilor ce
vizează procesul instructiv-educativ.
Astfel, aşteptările elevilor faţă de procesul instructiv-educativ nu corelează, într-o anumită măsură,
cu cele promovate de curricula şcolară şi actele normativ-juridice în vigoare, cu opinia şi viziunile
mai multor cadre didactice. Copiii îşi doresc un program mai lejer, mai puţine ore pe săptămână;
mai mulţi elevi reclamă imperfecţiunile orarului şcolar. Majoritatea absolută a copiilor doresc o
programă de studiu mai simplă, cu un volum mai mic de informaţii, care să fie predată de cadre
didactice tinere şi competente.
Evident, atât elaborarea programelor de studii, cât şi organizarea vieţii şcolare în ansamblu,
ţin de competenţa adulţilor, însă doleanţele copiilor trebuie să fie luate în considerare, mai ales
atunci când ele pot contribui într-o măsură decisivă la îmbunătăţirea eficacităţii studiilor. O şcoală
mai atractivă, care să trezească mai mult interes, ar trebui, în opinia copiilor, să abordeze în
cadrul lecţiilor, a orelor de dirigenţie, al activităţilor extracurriculare subiecte privind comunicarea
interpersonală, combaterea consumului de droguri, fumatului şi alcoolismului, alegerea unui
drum în viaţă ş.a. (Figura 37). Problemele ce ţin de propria sănătate, protejarea de bolile sexual
transmisibile şi alegerea viitoarei profesii sunt cele mai interesante subiecte pentru elevi, însă, în
opinia lor, acest interes nu este susţinut în deplină măsură de curricula predată în şcolile Republicii
Moldova.

113

Figura 37.
Subiectele principale pe care elevii ar dori să le discute la şcoală

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

În cadrul discuţiilor de grup, copiii şi-au exprimat dorinţa să aibă în şcoală cât mai multe cercuri
tematice, de dans, secţii sportive, ore de conducere a automobilului, studierea aprofundată a
limbilor străine etc. Concursurile şi activităţile culturale sunt agreate de copii, acestea permiţându-le
să interacţioneze cât mai mult între ei, să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă.
Pe parcursul studiului sociologic s-a stabilt că copiii doresc să comunice, să fie informaţi în
domeniile ce ţin de viaţa cotidiană, viaţa de familie, propria sănătate. Prin urmare, se cere extiderea
posibilităţilor de a studia psihologia, deprinderile de viaţă, elemente ale vieţii de familie etc.
De asemenea, în cadrul discuţiilor de grup s-a constatat că foarte mulţi copii nici nu se gândesc la
viitoarea profesie, nu-şi pot evalua capacităţile şi nu au încă un plan pentru viitor. Evident, pentru
a corecta această stare de lucruri, trebuie revigorat sistemul de orientare profesională a elevilor,
trebuie asigurată o legătură mai strânsă între curricula predată şi viaţa reală, cu toate bucuriile şi
problemele ei.
În opinia elevilor, mai receptivi la propunerile şi sugestiile ce vizează predarea lecţiilor sunt
cadrele didactice tinere, cei mai în vârstă fiind mult mai refractari. Elevii remarcă faptul că unele
cadre didactice care au o vârstă mai înaintată se simt ofensate atunci când elevii vin cu propuneri
şi sugestii ce nu corespund viziunilor şi opiniilor acestora, reacţionând prin ridicarea vocii, prin
moralizări interminabile şi critici nejustificate.
Studiul sociologic relevă faptul că practica de inhibare şi de suprimare a iniţiativelor venite din
partea copiilor este răspândită în foarte multe şcoli din Republica Moldova. Mai mulţi copii au
declarat că părerile lor sunt desconsiderate, unii din ei au subliniat faptul că se iau în seamă doar
opiniile anumitor categorii de elevi: cei care învaţă bine, cei care provin din familii cu un statut
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socio-economic mai înalt, cei care sunt ”buni în ochii profesorilor”. În consecinţă, copiii opinia căror
este neglijată de cadrele didactice devin închişi în sine, nu mai formulează idei, evită să participe în
activităţile şcolare.

Participarea părinţilor la luarea deciziilor în procesul
instructiv-educativ
În general, gradul de participare al părinţilor în viaţa şcolară este redus, circa 53,8% din părinţi
vizitând şcoala o dată pe lună sau chiar o dată în trimestru (Figura 38). Doar 18,1% din părinţi
afirmă că vizitează şcoala de 2–3 ori pe lună, iar 11,1% – o dată pe săprtămână. Cel mai des
vizitează şcoala părinţii elevilor din clasele primare, iar odată cu creşterea copiilor, vizitele la
şcoală devin mai rare. Evident, în absenţa unei legături strânse între şcoală şi familii, implicarea
acestora în procesul instructiv-educativ rămâne doar una episodică şi ineficientă.

Figura 38.
Cât de des părinţii vizitează şcoala în care învaţă copiii lor

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

În general, părinţii afirmă că sunt aşteptaţi la şcoală ori de câte ori doresc să se informeze sau
să discute diverse aspecte legate de copiii lor; ei consideră că sunt bine informaţi despre şcoală
şi activităţile şcolare. Totodată, foarte mulţi părinţi recunosc că se implică mai puţin în luarea
deciziilor în ceea ce priveşte viaţa şcolară.
Majoritatea părinţilor au declarat că ei comunică cu reprezentanţii instituţiei de învăţământ doar
atunci când sunt invitaţi la adunările de părinţi sau când se întâmplă lucruri ieşite din comun:
conflicte între elevi sau între elevi şi cadrele didactice, încălcări flagrante ale disciplinei şcolare
etc. Cel mai des, părinţii sunt convocaţi la şcoală pentru a organiza colectarea mijloacelor
financiare destinate reparării şi amenajări sălilor de clasă, procurarea, cu ocazia deverselor
sărbători, a cadourilor pentru cadrele didactice etc. De obicei, scopul unor astfel de convocări nu
este anunţat în prealabil, părinţii fiind invitaţi la şcoală pentru a discuta „treburile clasei”, “reuşita
şcolară a elevilor” etc.
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Circa 22% din părinţii intervievaţi au declarat că întotdeauna sau deseori li se solicită părerea
în ceea ce priveşte organizarea procesului de învăţământ sau administrarea şcolii, aproximativ
aceeaşi cotă din părinţi (23%) declară că părerea lor nu a fost solicitată nici o dată (Figura 39).

Figura 39.
Cât de des este solicitată părerea părinţilor referitoare la organizarea
procesului de învăţământ

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

Vom menţiona că răspunsurile date de părinţi la întrebările referitoare la implicarea lor în procesul
educaţional diferă semnificativ de cele date de cadrele didactice şi de directorii de şcoală, care
consideră insuficientă implicarea părinţilor (Tabelul 14).

Tabelul 14.
Implicarea părinţilor în procesul educaţional (viziunea directorilor
de şcoală)
Cât de des părinţii …
Se interesează la şcoală despre reuşita copilului
Verifică zilnicul copilului
Ajută copilul să-şi pregătească
temele pe acasă
Ajută copilul să se pregătească
pentru diferite activităţi extracurriculare
Prestează anumite servicii
pentru şcoală
Participă la un eveniment (revelion, carnaval, concert etc.)

De câteSăptăO dată O dată în
va ori pe
Mai rar
mânal
pe lună trimestru
lună

Zilnic

1,5%

6,0%

25,4%

23,9%

32,8%

10,4%

6,2%

41,5%

27,7%

16,9%

1,5%

6,2%

12,5%

20,3%

28,1%

9,4%

3,1%

26,6%

1,5%

7,7%

18,5%

24,6%

12,3%

35,4%

-

-

6,3%

9,5%

20,6%

63,5%

-

1,5%

-

12,3%

60,0%

26,2%

Sursa: Studiul sociologic „Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008
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Atitudini şi percepţii faţă de asociaţiile de părinţi
Circa 70,4% din părinţii intervievaţi au declarat că în şcoala în care învaţă copiii lor există asociaţii
părinteşti, 16,4% au indicat că în şcoala lor o astfel de asociaţie lipseşte, iar 13,2% din părinţi
nu ştiu sau nu au dorit să răspundă la această întrebare. Toţi părinţii care au declarat existenţa
asociaţiei plătesc anumite sume de bani, însă faptul achitării acestor contribuţii nu este perceput
de ei ca apartenenţă la asociaţia respectivă. În consecinţă, ei nu consideră că prin intermediul
asociaţiilor de părinţi ar putea să se implice în viaţa şcolară nu numai cu obligaţiuni financiare, dar
şi cu dreptul de a promova sau influenţa anumite decizii.
Din punct de vedere juridic, apartenenţa la asociaţiile de părinţi este benevolă, însă mulţi părinţi
declară că cei care nu sunt încadraţi în astfel de structuri sunt supuşi anumitor presiuni directe
sau indirecte din partea cadrelor didactice şi/sau administraţiilor şcolare. Circa 33% din părinţi
au declarat că ei sunt impuşi să devină membri ai acestor asociaţii, mai exact, să plătească
contribuţiile respective. Majoritatea persoanelor care nu sunt membri ai asociaţiior de părinţi
reprezintă familiile vulnerabile. Uneori, în rândurile neparticipanţilor la asociaţiile părinteşti
se întâlnesc şi persoane care declară că nu participă „din principiu”, întrucât învăţământul în
Republica Moldova este finanţat de stat şi, prin urmare, este gratuit.
Cu toate că o parte semnificativă de părinţi se declară nemulţumiţi de faptul că sunt impuşi să
adere la asociaţiile de părinţi, mulţi din ei consideră activitatea acestor asociaţii utilă pentru copiii
lor (Figura 40).

Figura 40.
Utilitatea asociaţiilor în viziunea părinţilor

Sursa: Studiul sociologic “Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

În ansamblu, opiniile cadrelor didactice, ale directorilor de şcoală şi ale părinţilor referitor la rolul
şi posibilităţile asociaţiilor de părinţi de a influenţa procesul educaţional diferă, părinţii afirmând că
asociaţiile sunt conduse, în mare parte, de cadrele didactice şi de directori, pe când ultimii afirmă
contariul.
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Concluzii şi recomandări
Consatatarea 5.1. Cadrul normativ-juridic în vigoare oferă elevilor, familiilor şi comunităţilor
anumite posibilităţi pentru a se implica în viaţa şcolii: delegarea reprezentanţilor în organele
administrative şi consultative, posibilitatea de a forma în cadrul instituţiilor de învăţământ a
consiliilor elevilor şi părinţilor, dreptul părinţilor de a lua cunoştinţă de mersul şi conţinutul
procesului de învăţământ. Totuşi, în pofida tendinţelor de a democratiza sistemul educaţional,
el rămâne excesiv de centralizat, iar legislaţia în vigoare nu stipulează explicit care domenii ale
vieţii şcolare ar putea fi gestionate direct de către elevi, părinţi sau comunităţi.
Astfel, legislaţia în vigoare nu prevede dreptul părinţilor şi al comunităţilor locale de a fi consultaţi
şi de a decide în evaluarea şi acreditarea instituţiilor şcolare, elaborarea şi evaluarea planurilor şi
programelor de studii, a manualelor şi suporturilor didactice, selectarea şi promovarea cadrelor
didactice şi a conducătorilor instituţiilor de învăţământ.
Recomandări. Actualizarea cadrului legislativ-normativ prin indicarea exactă a aspectelor/
domeniilor care ţin de competenţa elevilor, familiilor şi a comunităţilor locale. Constituirea unui
cadru instituţional care ar mobiliza familiile şi comunităţile să participe în viaţa şcolii, ar asigura o
reprezentativitate efectivă a acestora în organele consultative şi administrative din cadrul sistemului
educaţional, ar încuraja delegarea mai multor funcţii ce ţin de organizarea vieţii şcolare a elevilor,
familiilor şi comunităţilor.
Constatarea 5.2. O participare efectivă şi eficientă a elevilor, familiilor şi a comunităţilor în viaţa
şcolii este posibilă doar atunci când unităţile şcolare dispun de o autonomie autentică, care lear permite să-şi formeze corpul profesoral didactic în bază de performanţă şi opţiunile părinţilor,
să-şi planifice şi să-şi gestioneze propriul buget, să selecteze pe bază de alternativă manualele
şi materialele didactice, să aibă mai multă libertate în elaborarea şi implementarea curriculei la
decizia şcolii. Cu regret, cadrul normativ-juridic existent şi tradiţiile şi paradigmele de administrare
a sistemului educaţional nu oferă unităţilor şcolare această autonomie, fapt ce diminuează
semnificativ nivelul de participare al părinţilor şi al comunităţilor locale în viaţa şcolii.
Constatarea 5.3. Gradul relativ redus de participare al elevilor şi familiilor în viaţa şcolii este cauzat
şi de comunicarea unilaterală între elevi şi părinţi, părinţii fiind interesaţi în primul rând de notele
copiilor lor, celelalte aspecte ale vieţii şcolare rămânând în umbră. Cu regret, se mai atestă cazuri
în care copiii ce au luat note mici sunt pedepsiţi fizic, fapt ce înstrăinează de şcoală atât copiii,
cât şi părinţii acestora. Este relativ mare ponderea copiilor care locuiesc în familii temporar sau
permanent incomplete, fapt ce, în unele cazuri, duce la neparticiparea acestor copii la activităţile
extracurriculare, întâlnirile elevilor şi ale părinţilor cu cadrele didactice, colectarea anumitor fonduri
în scopuri de caritate etc.
Recomandări. Elaborarea unui set de materiale metodice pentru cadrele didactice şi părinţi,
destinate facilitării procesului de comunicare a cadrelor didactice cu părinţii şi copiii, a părinţilor
şi copiilor. Organizarea unor activităţi de famializare a părinţilor cu realizările de ultimă oră ale
ştiinţelor educaţiei în domeniul comunicării cu copiii care se confruntă cu probleme la şcoală,
orientarea părinţilor către stabilirea unor relaţii de parteneriat şi nu de dominare/subordonare în
raport cu propriii copii.
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Dezvoltarea în continuare a cadrului normativ-juridic destinat excluderii violenţei în familie
şi crearea de mecanisme efective de implementare a acestuia în viaţa cotidiană. Creşterea
responsabilităţii administraţiilor şcolare şi a cadrelor didactice în domeniul depistării copiilor care
sunt supuşi de către părinţi pedepselor fizice şi extinderea activităţilor de prevenire a unor astfel de
cazuri.
Constatarea 5.4. Cu toate că organizarea vieţii şcolare ţine de competenţa adulţilor, doleanţele
copiilor trebuie să fie luate în considerare, mai ales atunci când ele pot contribui într-o măsură
decisivă la îmbunătăţirea eficacităţii studiilor. În opinia elevilor, vocea lor nu este auzită atunci când
se selectează conţinuturile instruirii şi tematica activităţilor extracurriculare, ei dorind ca subiectele
ce ţin de propria sănătate, dezvoltarea sexuală, protejarea de bolile sexual-transmisibile şi HIV/
SIDA, dauna alcoolului şi a fumatului, alegerea viitoarei profesii ş.a. să fie prezente mai des atât în
cadrul lecţiilor propriu-zise, cât şi la orele de clasă şi activităţile extracurriculare.
Şcoala ocupă un rol important în viaţa copiilor şi ei ar dori, în afară de lecţii, să aibă la şcoală
mai multe cercuri tematice, de dans, secţii sportive, ore de conducere a automobilului, studierea
aprofundată a limbilor străine etc. Anume aceste activităţi consolidează, în mare măsură,
sentimentul de participare a elevilor la viaţa şcolară.
Recomandări. Perfecţionarea metodelor de identificare a doleanţelor elevilor şi consolidarea
mecanismelor de orientare şi îndrumare a elevilor în direcţia selectării de către ei a unor valori
autentice. Extinderea componentelor opţionale ale curriculei şcolare, includerea de teme opţionale
în programele tuturor disciplinelor şcolare, includerea în planificarea tematică a fiecărei descipline
şcolare a unui anumit număr de ore a căror teme să fie propuse/selectate de către elevi.
Instituţionalizarea, prin stipulări explicite în statutele-tip ale unităţilor şcolare, a mecanismelor
de consultare periodică a opiniei elevilor referitor la toate aspectele vieţii şcolare, delegarea
competenţelor de planificare şi de organizare a anumitor activităţi extracurriculare a elevilor.
Remodelarea metodelor de planificare şi desfăşurare a activităţilor extracurriculare în şcoală,
asigurându-se un grad mai înalt de participare al elevilor în procesul de luare a deciziilor.
Constatarea 5.5. Opiniile părinţilor, cadrelor didactice şi conducătorilor instituţiilor de învăţământ
referitoare la gradul de participare al părinţilor în viaţa şcolară diferă semnificativ. Învăţătorii/
profesorii şi directorii de şcoală apreciază gradul de participare al părinţilor ca fiind unul sub
posibilităţile existente, pe când majoritatea părinţilor apreciază gradul respectiv ca fiind unul destul
de înalt. Însă, chiar din răspunsurile părinţilor rezultă că peste jumătate din ei vizitează şcoala doar
o dată în lună sau în trimestru şi că ei se implică mai puţin în luarea deciziilor referitoare la viaţa
şcolară.
Majoritatea părinţilor au declarat că ei comunică cu reprezentanţii instituţiei de învăţământ doar
atunci când sunt invitaţi la adunările de părinţi sau când se întâmplă lucruri ieşite din comun. Cel
mai des, părinţii sunt convocaţi la şcoală pentru a organiza colectarea mijloacelor financiare. Doar
fiecare al patrulea părinte a afirmat că părerea lui este des sau întotdeauna solicitată în procesul
luării deciziilor referitoare la organizarea procesului de învăţământ.
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Recomandări. Instituţionalizarea, prin stipulări explicite în statutele-tip ale unităţilor şcolare, a
mecanismelor de consultare periodică a opiniei părinţilor referitoare la toate aspectele vieţii şcolare,
delegarea anumitor competenţe de evaluare şi de selectare a cadrelor didactice şi manageriale
părinţilor.
Crearea unui cadru instituţional care ar asigura participarea de-facto a părinţilor în gestionarea
procesului instructiv-educativ, implicarea lor în luarea deciziilor, transpunerea deciziilor în viaţă,
monitorizarea rezultatelor implementării deciziilor respective.
Constatarea 5.6. Dacă la nivel de unitate şcolară actele normative în vigoare conţin stipulări
explicite vizând asigurarea reprezentativităţii părinţilor în organele consultative şi administrative, în
cazul raionului/municipiului şi la nivel central stipulările respective lipsesc.
Recomandări. Actualizarea cadrului legislativ-normativ prin indicarea exactă a cotelor de
reprezentare a părinţilor în cadrul fiecărui organ consultativ sau administrativ, a modului de alegere
a acestor reprezentanţi şi a domeniilor în care consultarea opiniei părinţilor este obligatorie.
Delegarea anumitor competenţe ce vizează gestionarea sistemului educaţional, asociaţiilor de
părinţi, reprezentate la nivel naţional.
Constatarea 5.7. Rolul asociaţiilor părinteşti din cadrul unităţilor şcolare în extinderea procesului
de participare al familiilor în viaţa şcolară este unul neunivoc, însă atât cadrele didactice şi
managerii şcolari, cât şi părinţii recunosc aportul asociaţiilor la susţinerea materială a procesului
educaţional. Totodată, unii părinţi văd în asociaţiile respective doar un mijloc de a colecta mijloace
finaciare, fără a conştientiza faptul că ele reprezintă şi un cadru instituţional, care poate fi utilizat
pentru o participare efectivă în viaţa şcolii.
Părinţii afirmă că, de-facto, asociaţiile sunt conduse de către cadrele didactice şi de directori, iar
refuzul/imposibilitatea de a plăti taxele stabilite de asociaţie poate avea repercusiuni negative
asupra copiilor ce provin din familii dezavantajate.
Recomandări. Actualizarea cadrului legislativ-normativ privind activitatea asociaţiilor părinteşti prin
delimitarea strictă a serviciilor educaţionale prestate de către unităţile şcolare în bază de finanţare
bugetară şi a celor ce pot fi „cumpărate” de către părinţi. Creşterea responsabilităţii managerilor
şcolari şi a cadrelor didactice pentru colectarea de plăţi informale şi stabilirea unei discipline
financiare în gestionarea mijloacelor financiare colectate de la părinţi.
Reorientarea asociaţiilor de părinţi de la activităţile legate de finanţarea unităţilor şcolare către
activităţile legate de ameliorarea calităţii procesului instructiv-educativ, organizarea activităţilor
extracurriculare ale elevilor, monitorizarea procesului de studii, de selecţie şi de promovare a
cadrelor didactice. Extinderea rolului asociaţiilor părinteşti în şcolarizarea tuturor copiilor din
localităţile respective, reducerea absenteismului şi abandonului şcolar, diminuarea fenomenelor
de excludere şcolară.
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Anexă:
Metodologia studiului sociologic
Studiul cantitativ
Studiul cantitativ a vizat patru categorii de actori ai sistemului de învăţământ, şi anume:
–– directorii instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, care au clase gimnaziale;
–– cadrele didactice din învăţământul primar şi învăţământul gimnazial;
–– părinţii care au copii de vârstă şcolară între 6 şi 15 ani;
–– elevii din învăţământul gimnazial, cu excepţia celora din clasa a 5-a, care încă nu au
abilităţi pentru a autoadministra chestionarele.
În cadrul fiecărei categorii au fost efectuate sondaje de opinie, rezultatele cărora sunt
reprezentative la nivel naţional.

Sondajul de opinie în rândul directorilor
Eşantionul pentru directorii de şcoală a fost stabilit în baza distribuţiei unităţilor de învăţământ în
profil teritorial (medii de reşedinţă, unităţi teritorial administrative) şi tipul şcolii. Pentru proiectarea
eşantionului au fost utilizate datele statistice din Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2006.
Elaborarea schemei de eşantionare a inclus următoarele etape:
–– stabilirea unei distribuţii proporţionale a eşantionului pe tipuri de unităţi de învăţământ;
–– distribuţia proporţională a şcolilor pe medii de reşedinţă;
–– selecţia, prin intermediul tabelului cu numere aleatorii, a şcolilor din fiecare grup prestabilit.
Grupurile de şcoli au fost formate în corespundere cu tipul instituţiilor de învăţământ (şcoală
primară, gimnaziu, liceu, şcoală medie de cultură generală, şcoală pentru copiii cu deficienţe) şi
mediul de reşedinţă (urban sau rural).

Schema numerică a distribuţiei eşantionului pentru intervievarea directorilor
Tipul unităţii şcolare

Şcoli total

Şcoli (directori) incluse în eşantion
Total

Urban

Rural

Şcoli primare

104

6

2

4

Gimnazii

664

36

3

33

Licee / Şcoli medii de cultură generală

746

40

26

14

37

2

1

1

Şcoli pentru copii cu deficienţe
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Tipul unităţii şcolare
Total

Şcoli total

Şcoli (directori) incluse în eşantion

1551

Total

Urban

Rural

84

32

52

Sondajul de opinie în rândul cadrelor didactice
Selecţia unităţilor de învăţământ. Studiul a fost realizat în şcolile în care au fost intervievaţi
directorii.
Distribuţia eşantionului în cadrul unităţilor de învăţământ selectate. Pentru a realiza distribuţia
eşantionului în cadrul instituţiilor de învăţământ în mod proporţional cu numărul cadrelor didactice
din fiecare instituţie, toate instituţiile selectate au fost preventiv contactate, solicitându-se numărul
de cadre didactice care activează în instituţie. Distribuţia proporţională a fost realizată conform
formulei:

unde nc este numărul de cadre didactice care urmează a fi intervievate în cadrul instituţiei de
învăţământ; pc – numărul total de cadre didactice în cadrul instituţiei respective; N – numărul total
de cadre didactice.
Selecţia respondenţilor. În cadrul şcolilor, cadrele didactice au fost selectate în mod aleatoriu din
lista profesorilor prin intermediul unui pas statistic. Acest pas a fost stabilit conform formulei:

unde ps este pasul statistic; n – numărul total de cadre didactice din listă; nr – numărul de persoane
ce urmează a fi intervievate în instituţia dată şi nivelul respectiv de învăţământ.
Ulterior, pasul a fost aplicat pentru lista completă de cadre didactice, sortată în ordine alfabetică,
numerotarea începând cu numărul doi din listă.
Rata refuzurilor din partea cadrelor didactice a fost de 6%.

Sondajul de opinie în rândul elevilor
În cazul elevilor, studiul a fost realizat în şcolile în care există clase gimnaziale. Şcolile respective
au fost selectate din mulţimea de instituţii care au fost incluse în eşantionul pentru interviurile cu
directorii.
Stratificare. Eşantionul pentru elevi a fost stabilit în baza distribuţiei acestora pe medii de reşedinţă.
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Schema numerică a distribuţiei eşantionului pentru intervievarea elevilor
Total elevi în clasele gimnaziale

267493

100,0%

Din ei:
- în mediul urban
- în mediul rural

100896
166597

37,7%
62,3%

Total elevi în eşantion

576

100,0%

Din ei:
- în mediul urban
- în mediul rural

217
359

37,7%
62,3%

Selecţia respondenţilor. În cadrul unităţilor de învăţământ, numărul elevilor intervievaţi a fost stabilit
în funcţie de numărul total de elevi din clasele gimnaziale ale şcolii conform formulei:

unde ne este numărul de elevi ce urmează a fi intervievaţi în cadrul instituţiei în studiu; pe – numărul
total de elevi din clasele gimnaziale ale instituţiei în studiu; nte – numărul de total de elevi din
clasele gimnaziale din toate şcolile incluse în eşantion.
În fiecare şcoală au fost intervievaţi doar elevii din clasele 6–9. Numărul total de interviuri a fost
repartizat în mod egal între anii de studiu. În cazul în care acest lucru nu a fost posibil, elevii au fost
selectaţi după cum urmează:
–– pentru şcolile în care urmau să fie intervievaţi 7 elevi, s-a ales în mod aleatoriu un an de
studiu, din care a fost intervievat un singur elev, iar în cazul celorlalţi ani de studiu au fost
intervievaţi câte 2 elevi;
–– pentru şcolile în care urmau să fie intervievaţi 6 elevi, în mod aleatoriu au fost aleşi doi ani
de studii, din care au fost intervievaţi câte un singur elev; din anii de studiu rămaşi au fost
intervievaţi câte doi elevi.
Selecţia clasei. În cazul în care în şcoală au existat mai multe clase din acelaşi an de studii,
selecţia clasei s-a efectuat într-un mod similar celui cu selecţia anilor de studiu din care a fost
intervievat un singur elev.
Selecţia elevului din clasă. A fost intervievat elevul al cărui număr de ordine în registru este dat de
câtul împărţirii la doi a numărului total de elevi de pe lista clasei.
Al doilea elev din clasă, în cazul în care din clasa respectivă trebuiau intervievaţi doi elevi, a fost
desemnat elevul a cărui număr de ordine este dat de câtul împărţirii la trei a numărului total de elevi
de pe lista clasei.
În cazul în care elevul selectat era absent, sau câtul respectiv nu era un număr întreg, a fost
intervievat următorul elev de pe listă.
Deşi nici un elev nu a refuzat să participe la studiu, în procesul prelucrării datelor, circa 6% din
chestionarele completate au fost invalidate. Cauzele invalidării au fost lipsa în chestionare a
datelor demografice şi numărul mare de întrebări la care nu au fost date răspunsurile respective.
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Sondaj de opinie în rândul părinţilor
Sondajul în rândul părinţilor s-a realizat după o metodologie tipică pentru un sondaj reprezentativ la
nivel naţional.
Cercetarea s-a efectuat pe un eşantion stratificat, probabilist, multistadial.
Criterii de stratificare: 13 zone geografice (în baza fostelor judeţe), mediul de reşedinţă, mărimea
localităţilor în funcţie de numărul de locuitori (două tipuri de localităţi urbane şi patru tipuri de
localităţi rurale).
Stratificarea a fost efectuată după cum urmează:
1. Distribuţia eşantionului pe zone geografice în funcţie de distribuţia numărului total
de gospodării în care sunt copii între 6 şi 15 ani. În acest scop au fost folosite datele
Recensământului Populaţiei din anul 2004.

Schema de eşantionare de prim nivel
Zonele geografice
Municipiul Chişinău
Municipiul Bălţi
Bălţi
Cahul
Chişinău
Dubăsari
Edineţ
Lăpuşna
Orhei
Soroca
Taraclia
Tighina
Ungheni
UTAG

Numărul de respondenţi
91
17
38
22
35
3
36
28
39
33
4
15
25
15

2. Selecţia localităţilor cuprinse în studiu cu ajutorul unui tabel cu numere aleatorii.
3. Distribuirea localităţilor pe zone aproximativ egale, din care ulterior au fost selectate în mod
aleatoriu punctele de eşantionare. Numărul de zone selectate a fost stabilit în funcţie de numărul
total de interviuri care urmează a fi realizate în localitate împărţit la şase, prin urmare, numărul de
interviuri realizate în fiecare punct de eşantionare a fost de cel mult şase persoane.
4. În continuare, prin metoda rutei aleatorii au fost selectate adresele de gospodării în care s-au
desfăşurat interviurile.
5. În cadrul fiecărei gospodării, părintele intervievat a fost selectat în baza răspunsului la întrebarea
„Cine se ocupă cel mai des de activitatea şcolară a copiilor?”. În cazul lipsei ambilor părinţi, a fost
intervievată persoana în grija căreia se află copiii.
Cercetarea s-a efectuat în 69 localităţi, inclusiv municipiile Chişinău şi Bălţi. Numărul punctelor de
eşantionare – 128.
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Pentru eliminarea gospodăriilor care nu au copii de vârstă şcolară s-a utilizat procedura
metodologică de tip screening. Conform acestei proceduri, gospodăriile care au fost selectate
conform pasului statistic, dar în care nu erau copii, au fost înregistrate de operator în fişa de rută ca
gospodării „necontactate”. Aceeaşi procedură a fost aplicată şi în cazul gospodăriilor care au copii
de vârstă şcolară, însă necuprinşi de sistemul de învăţământ.
Rata refuzurilor în rândul părinţilor a fost de 3%, refuzurile fiind înregistrate, în majoritatea absolută
a cazurilor, în mediul rural.

Studiul calitativ
Componenta calitativă a studiului a cuprins:
–– interviuri aprofundate cu persoanele-cheie (primari – 5, şefi ai direcţiilor raionale de
învăţământ – 3, directori de şcoală – 7), în total 15 interviuri;
–– discuţii de grup cu elevii, în total 32 de grupuri, inclusiv 4 discuţii de grup în gimnaziileinternat.
La selectarea instituţiilor de învăţământ în care s-au desfăşurat discuţiile de grup, s-a ţinut cont
de următoarele criterii: distribuţia geografică (centru, nord, sud), mediul de trai (urban, rural), tipul
şcolii (gimnaziu sau liceu). Şcolile au fost selectate în mod aleatoriu, după tehnica „bulgărului de
zăpadă”.
Pentru discuţii de grup au fost selectaţi elevii claselor 6–9 şi ai claselor a 12-a. La fiecare discuţie
de grup au participat în medie 8–10 elevi. Selectarea elevilor s-a făcut în funcţie de numărul de
clase pentru acelaşi an de studii, asigurându-se participarea elevilor din fiecare clasă. Selecţia
elevilor s-a realizat după lista elevilor din registru, folosindu-se pasul statistic 5. În şcolile cu un
număr mic de elevi, care aveau mai puţin de 3 clase, s-a efectuat comasarea într-un singur grup a
elevilor din clasele 6–7 şi respectiv 8–9, iar elevii au fost selectaţi după aceleaşi principii.

Numărul discuţiilor de grup
Mediul de trai

Clasele
6–7

Clasele
8–9

Clasa
a 12-a

Rural

5

5

2

Urban, fără Chişinău

5

5

2

Chişinău

3

3

2
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