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Context
Conform art. 20 al Legii învățământului în vigoare în perioada 1995-2014, misiunea
învățământului general consta în pregătirea teoretică fundamentală şi formarea unei ample
culturi generale, necesare pentru continuarea studiilor în învățământul superior și mediu de
specialitate sau în instituții de învățământ secundar profesional.
Începând cu 23 noiembrie 2014, odată cu intrarea în vigoare a Codului educaţiei, misiunea
învățământului liceal a fost concretizată. Astfel, conform art. 30 al Codului educației, misiunea
învățământului liceal constă în dezvoltarea la elevi a competențelor definite prin Curriculumul
național şi consilierea lor în alegerea traseului educaţional sau profesional individual către
învățământul superior sau învățământul profesional tehnic postsecundar nonterţiar, în funcţie
de potenţial, vocaţie şi performanţe. Totuși, în linii mari, în Codul educaţiei a fost păstrată
structura anterioară a învățământului liceal, care se va fi organizat în filierele (a) teoretică, cu
profilurile umanist şi real, şi (b) vocaţională, cu profilurile de arte, de sport, teologic, militar. De
asemenea, Guvernul poate decide, la propunerea Ministerului Educaţiei, şi organizarea altor
profiluri.
În anul de studii 2013/2014, în Republica Moldova activau 1349 instituții de învățământ primar
şi secundar general, din care 112 şcoli primare (8,3%), 771 de gimnazii (57,2%) şi 466 de licee
(34,5%). Din cele 466 de licee, 448 erau de stat şi 18 private. În licee îşi făceau studiile circa 219,3
mii de elevi, din care 46,6 mii (21,2%) în clasele liceale1.
În aspect teritorial, majoritatea elevilor din clasele liceale  circa 32,3 mii (69,3%) ‒ învăţau în
liceele din localităţile urbane, iar 14,3 mii de elevi (30,7%)  în liceele din localităţile rurale.
Conform Legii învăţământului, până în anul de studii 2014/2015 elevii din clasele liceale puteau
urma unul dintre profilurile real, umanist, sportiv, de arte şi tehnologic. Majoritatea absolută a
elevilor din licee au urmat profilurile umanist şi real, ponderea candidaţilor la examenul de
bacalaureat din anul 2014 fiind de 52,54% la profilul real; 43,14% la profilul umanist; 2,08% la
profilul arte; 1,16% la profilul sport şi 1,07% la profilul tehnologic2.
Deşi, iniţial, învăţământul liceal a fost conceput ca unul ce pregătește absolvenții pentru
continuarea studiilor în instituțiile de învățământ superior, în anii 2000-2014 el a devenit, de
facto, unul în masă. Așa cum funcționează în prezent, învățământul liceal realizează mai mult
misiunea de protecție socială a elevilor și a cadrelor didactice și, mai puțin, cea de învățare.

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

1

Biroul Naţional de Statistică, Educaţia în Republica Moldova. 2013/2014, 2014.

2

Agenţia de Asigurare a Calităţii, Examene şi evaluări naţionale. 2014, 2014.
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Irelevanţa
Conform mai multor studii sociologice, învăţământul în ansamblu nu corespunde în deplină
măsură atât aşteptărilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, inclusiv ai liceelor, cât şi
necesităţilor pieţii muncii.
Astfel, deşi învăţământul reprezintă domeniul cu cel mai înalt grad de satisfacţie a cetăţenilor
de activitatea conducerii ţării, ponderea celora care se declară mulţumiţi sau foarte mulţumiţi
fiind de circa 39%, majoritatea din ei, mai exact circa 54%, se declară nu prea sau chiar deloc
mulţumiţi.
În ansamblu pe ţară, de educaţia pe care o primesc copiii la şcoală se declară mulţumiţi şi foarte
mulţumiţi circa 54% din respondenți, pe când restul, circa 46%, se declară nu prea sau chiar
deloc mulţumiţi.
Prin urmare, circa 50% din cetăţenii ţării nu sunt mulţumiţi de starea de fapt din domeniul
educaţiei, cauzele nemulţumirilor fiind de ordin obiectiv și subiectiv.
Figura 1. Nivelul de satisfacţie a cetăţenilor de ceea ce face
conducerea ţării în diferite domenii

Sursa: Institutul de Politici Publice, Barometrul opiniei publice (octombrie-noiembrie
2014), 2014
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Figura 2. Nivelul de satisfacţie a cetăţenilor de educaţia pe care
copiii o primesc la şcoală

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

Conform rezultatelor studiilor sociologice calitative realizate în anii 2012-2014, elevii şi părinţii
se declară nemulţumiţi de faptul că cunoştinţele achiziţionate în licee nu le sunt de un real folos
în viaţă3. Totodată, conform estimărilor cadrelor didactice din universităţi, circa 50% din
absolvenţii de licee nu au cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a-şi continua studiile în
învăţământul superior4.
Din perspectiva pieţii muncii, gradul de relevanţă al sistemului educaţional se caracterizează prin
măsura în care ocupaţia corespunde nivelului de studii al persoanelor angajate. Analiza datelor
statistice privind corespunderea ocupaţiei cu nivelul de pregătire al persoanelor ocupate relevă
faptul că sistemul educaţional devine tot mai puţin receptiv la necesităţile pieţii muncii. Astfel,
dacă în anul 2007 ponderea persoanelor a căror ocupaţie corespundea cu domeniul de pregătire
era de 80,7%, în anul 2012 această pondere era de doar 59,5%, atestându-se o scădere cu 21,2
puncte procentuale. Totodată a crescut ponderea persoanelor a căror ocupaţie era inferioară
(de la 13,6% la 22,3%) şi a persoanelor a căror ocupaţie era superioară nivelului de pregătire (de
la 3,2% la 13,9%).

3

Institutul de Politici Publice, Percepţia reformelor şi a principalelor probleme din învăţământul general.
Studiu sociologic calitativ, 2014.

4

Magenta Consulting, Opiniile, atitudinile și percepțiile actorilor sociali cu referire la organizarea și
desfășurarea obiectivă, transparentă și credibilă a examenelor de bacalaureat. Studiu sociologic, 2013.
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Figura 3. Corespunderea ocupației persoanelor ocupate cu
domeniul de pregătire
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică, Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi
şomaj. 2014, 2014

Evident, necorespunderile dintre nivelul de studii şi ocupaţiile persoanelor angajate sunt cauzate
şi de lacunele în orientarea şcolară şi profesională a adolescenţilor, care, deşi optează pentru
studii liceale, greşesc fie în alegerea profilului de liceu, fie în alegerea specialităţii pe care o vor
urma în învăţământul superior.
Mai mult ca atât, după absolvirea învăţământului liceal, a cărui misiune constă, în general, în
pregătirea pentru a urma studiile de instruire profesională în învăţământul superior, o parte
semnificativă din absolvenţii de liceu optează pentru angajarea în câmpul muncii fără a avea o
careva calificare profesională. Conform datelor statistice, circa 19% din populaţia ocupată are
studii liceale sau medii generale.
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Figura 4. Structura populaţiei ocupate după nivelul de studii, 2013
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică, Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi
şomaj. 2014, 2014

Neavând o pregătire profesională, absolvenţii de liceu care decid să se angajeze în câmpul muncii
sunt supuşi unui risc mai mare de şomaj. Astfel, din datele statistice ale studiului sociologic
„Ancheta forţei de muncă” rezultă că circa 20,5% din şomeri sunt persoane cu studii liceale sau
medii generale.
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Figura 5. Structura şomajului BIM după nivelul de instruire, 2013
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică, Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi
şomaj. 2014, 2014

Lipsa de efectivitate
Capacitatea învăţământului liceal de a produce efectul scontat  pregătirea unor absolvenţi care
sunt capabili să susţină examenul naţional de certificare  se măsoară, în primul rând, prin rata
de promovare a examenului de bacalaureat. Deşi pe parcursul a mai multor ani acest indicator
avea valori foarte bune, odată cu introducerea, începând cu anul 2013, a metodelor obiective şi
relevante de evaluare finală, s-a descoperit că examenele din anii precedenţi erau în mare
măsură fraudate.
Astfel, în anul 2012 rata de promovare a fost de 88,3%, iar imediat după introducerea noii
metodologii de evaluare, ea a scăzut cu 20 de puncte procentuale, coborându-se la 68,3%.
Scăderea ratei de promovare a examenului de bacalaureat a continuat şi în anul 2014, valoarea
ei coborând la 56,1%..
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Figura 6. Rata de promovare a examenului de bacalaureat
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Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii, Examene şi evaluări naţionale 2014, 2014

Faptul că circa 44% din absolvenţii învăţământului liceal nu sunt în stare să promoveze examenul
de bacalaureat arată explicit lipsa de efectivitate a acestui ciclu de învăţământ general, aşa cum
este el constituit în prezent.

Ineficienţa
Un sistem de învăţământ este eficient doar atunci când creşterea resurselor financiare alocate
este urmată de îmbunătăţirea rezultatelor învăţării.
În cazul învăţământului liceal din Republica Moldova, la nivel de instituţii, creşterea cheltuielilor
per elev nu duce în mod neapărat la creşterea ratei de promovare a examenelor de bacalaureat.
Există licee pentru care cheltuielile per elev sunt de două ori mai mari decât media pe ţară, iar
rata de promovare este mai mică tot de două ori. În termeni de tendinţe statistice, se poate
afirma că, în cazul liceelor cu cheltuieli per elev de 2-3 ori mai mari decât media pe ţară, rata de
promovare este mai mică cu circa 10 puncte procentuale.
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Figura 7. Distribuţia liceelor după rata de promovare a examenului
de bacalaureat (2013/2014) şi cheltuielile pe elev (2013)
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Sursa: Ministerul Educaţiei şi Ministerul Finanţelor, 2014

Cauzele problemei
Imperfecţiunea curriculei
Curricula este inflexibilă și supraîncărcată. Elevii nu au posibilitatea să se aprofundeze în
domeniile care îi interesează.
Ponderea orelor opționale este foarte joasă, în multe cazuri ele sunt impuse elevului. Foarte des
orele opționale sunt transformate în simple anexe la disciplinele de bază. Deseori, chiar şi
puţinele ore opţionale (1-2 ore din cele 29-33 pe săptămână) sunt în mod administrativ
reorientate pentru disciplinele sau temele impuse de autorităţile centrale sau raionale şi
municipale.
Curricula nu serveşte ca bază pentru crearea şi funcţionarea unui sistem efectiv de orientare
școlară și profesională, candidații la studiile liceale și liceenii nu văd rolul studiilor liceale pentru
viitorul lor traseu profesional.
Metodele de predare au rămas în mare parte cele de secolul trecut (tabla, creta, manualul scris,
caietul pretipărit de sarcini cu şabloane de rezolvări), nu există o abordare sistemică în
implementarea noilor mijloace de instruire (manuale electronice, table interactive, softuri
educaţionale, reţele de virtuale de cooperare).
Curricula actuală se caracterizează printr-o fragmentare excesivă a domeniilor de cunoaştere,
elevul fiind obligat să studieze circa 11-13 discipline obligatorii. Persistă tendinţele de a
introduce discipline şcolare noi, care nu au o legătură directă cu domeniile cunoaşterii, fiind
orientate mai mult spre dezvoltarea unor dexterităţi de moment, decât spre pregătirea
fundamentală a liceenilor.
10 / 33

Disproporţionalitatea reţelei de licee
Pe parcursul anilor 2007-2013 numărul copiilor de vârstă gimnazială şi liceală a fost în scădere
continuă. Astfel, numărul copiilor de vârstă gimnazială a scăzut de la 281,1 mii până la 198,4 mii
(-29,4%), iar cel al copiilor de vârstă liceală  de la 206 mii până la 149,8 mii (-27,6%). Această
scădere nu a fost urmată însă de racordarea reţelei de licee la schimbările demografice în cauză.
Figura 8. Evoluţia numărului de copii de vârstă gimnazială şi liceală
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2014

Pe parcursul anilor 2000-2013, în ansamblu pe ţară, numărul liceelor a crescut aproape de 2,5
ori, de la 183 până la 466 de instituţii. Această creştere a fost mult mai pronunţată în mediul
rural  de aproape 5 ori, comparativ cu o creştere de aproape 2 ori în mediul urban. Accentuăm
faptul că creşterea numărului de licee a avut loc pe fundalul unei scăderi semnificative a
numărului de absolvenţi ai ciclului gimnazial de învăţământ, fapt ce a dus la anularea de facto a
concursurilor de admitere în licee, în special în localităţile rurale şi oraşele mici.
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Figura 9. Evoluţia numărului de licee şi a numărului de liceeni per
instituţie
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2014

Numărul de elevi din clasele liceale per instituţie de învăţământ a scăzut de 3,5 ori de la 358 în
anul 2000, până la 100 în anul 2013, majoritatea liceelor adunând cu greu candidaţi la studii.
Dacă instituţiile de învăţământ şi autorităţile publice locale ar avea condiţii pentru a forma doar
clase complete, aşa cum prevăd regulamentele în vigoare, cu un număr de cel puţin 25 de elevi
în fiecare, numărul claselor existente în anul de studii 2013/2014 s-ar reduce cu circa 10 mii (53%).
Pentru a completa clasele şi a păstra locurile de muncă ale cadrelor didactice şi manageriale,
instituţiile de învăţământ formează clase liceale şi admit la studii toţi doritorii, indiferent de
nivelul lor iniţial de pregătire. În procesul formării reţelei de licee au fost încălcate recomandările
şi reglementările referitoare la necesitatea creării a cel puţin câte o clasă la fiecare profil şi la
numărul minim de elevi în clasă.
Astfel, deşi reglementările în vigoare din perioada respectivă stipulau că un liceu trebuie să aibă
câte cel puţin două clase pentru fiecare nivel de instruire (una la profilul real, alta la cel umanist),
iar numărul de elevi per clasă să nu fie mai mic de 25 de elevi în instituţiile rurale şi 30 de elevi
în cele urbane, aceste stipulări nu au fost respectate. În consecinţă, în foarte multe instituţii
elevii nu au posibilitatea să-şi aleagă profilul dorit şi, ceea ce este mult mai grav, unele clase nici
nu au un profil bine definit, instituţiile în cauză încercând din proprie iniţiativă să „mixeze”
profilurile real şi umanist într-o singură clasă.
În mediul rural, doar 32 din cele 219 licee au câte cel puţin două clase, una cu profil real şi alta
cu profil umanist, la fiecare nivel de studii. În mediul rural ponderea liceelor ce nu asigură studii
la ambele profiluri este de circa 85%.
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În mediul urban situaţia este relativ mai bună, însă, datorită, în principal, oraşelor mari 
Chişinău şi Bălți. Totuşi, chiar şi în oraşe, 76 din cele 212 de licee nu au câte două clase liceale la
fiecare nivel de clasă, ponderea liceelor orășenești incomplete fiind de circa 36%.
Figura 10. Distribuţia liceelor după numărul de clase liceale (10-12),
2013
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Sursa: Sistemul de cartografiere al Ministerului Educaţiei, 2013

Posibilităţile limitate de a-şi alege profilul dorit şi numărul mic de elevi în liceu au drept
consecinţă scăderea rezultatelor învăţării. Astfel, în cazul liceelor cu puţini elevi, şansele că un
elev va promova examenul de bacalaureat sau, în caz de promovare, va lua o notă mai bună sunt
mai mici decât în cazul liceelor cu un număr mai mare de elevi.
Figura 11. Distribuția liceelor după rata de promovare a examenului
de bacalaureat și numărul de candidați, 2014
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Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii, 2014

În termeni statistici, şansele unui elev dintr-un liceu mic de a promova examenul de bacalaureat
sunt cu circa 30 de puncte procentuale mai mici decât şansele unui elev dintr-un liceu mare.
Aceeaşi legitate se atestă în cazul notelor la examenul de bacalaureat. Conform tendinţelor
statistice, notele elevilor din liceele mici sunt cu circa 0,5 puncte mai joase decât notele elevilor
din liceele mari.
Figura 12. Distribuția liceelor după nota medie la examenul de
bacalaureat și numărul de candidați, 2014
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Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii, 2014

Lipsa cadrelor didactice şi manageriale calificate
În fapt, creşterea semnificativă a numărului de licee s-a făcut prin reorganizarea în mod mecanic
a fostelor şcoli medii, fără ca angajaţii acestor instituţii − cadrele didactice şi cele manageriale −
să urmeze formări continue corespunzătoare. În consecinţă, liceele, în special cele din mediul
rural, duc o lipsă acută de profesori al căror nivel de calificare ar corespunde exigenţelor acestui
ciclu de învăţământ general.
În lipsa unor reglementări explicite, care ar obliga cadrele didactice să-şi confirme nu doar
gradul, dar şi postul ocupat în cadrul instituţiei de învăţământ, foarte mulţi angajaţi se limitează
doar la obţinerea sau confirmarea celui mai inferior grad  gradul didactic doi, fără a mai depune
mari eforturi pentru avansarea ulterioară. Accentuăm faptul că obţinerea sau confirmarea
acestui grad se face, de facto, nemijlocit în colectivele pedagogice, fără intervenţii mobilizatoare
din partea actorilor de evaluare externă.

14 / 33

Figura 13. Distribuția cadrelor didactice din licee după gradul
didactic deţinut şi mediul de reşedinţă, 2013
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Sursa: Sistemul de cartografiere al Ministerului Educaţiei, 2013

În ansamblu pe liceele din ţară, 25,5% din cadrele didactice nu deţin niciun grad didactic, iar
56,1% din ele au doar gradul didactic doi. Gradul didactic unu este deţinut doar de 14,5% din
cadrele didactice din licee, iar cel superior  de 14,5% din ele. Accentuăm faptul că cadrele
didactice cu grad didactic superior sunt concentrate în liceele din oraşe (6,2%), ponderea celora
cu grad superior din liceele urbane fiind de aproape 8 ori mai mică (0,8%).
Nivelul de calificare al cadrelor didactice influenţează în mod semnificativ rezultatele învăţării:
ratele de promovare şi notele la examenul de bacalaureat fiind mai bune în cazul liceelor cu mai
multe cadre didactice ce deţin grade didactice.
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Figura 14. Distribuția liceelor după rata de promovare a examenului
de bacalaureat și gradele didactice ale cadrelor didactice, 2014
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Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii (2014) şi Sistemul de cartografiere al Ministerului
Educaţiei (2013)

În termeni statistici, în liceele în care ponderea cadrelor didactice ce deţin un grad didactic este
mai mare cu 10 puncte procentuale, şansele elevului de a promova examenele de bacalaureat
sunt mai mari cu 5 puncte procentuale.
O legitate similară se atestă şi în cazul notelor la examenele de bacalaureat: liceelor în care
ponderea cadrelor didactice ce deţin un grad didactic este mai mare cu 10 puncte procentuale
le corespund, la examenele de bacalaureat, în termeni statistici, note mai mari cu circa 0,2
puncte.
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Figura 15. Distribuția liceelor după nota medie la examenul de
bacalaureat și gradele didactice ale cadrelor didactice, 2014
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Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii (2014) şi Sistemul de cartografiere al Ministerului
Educaţiei (2013)

Conform datelor statistice referitoare la gradele manageriale ale cadrelor de conducere din
licee, situaţia este mai rea decât în cazul gradelor didactice. Dacă în ansamblu pe ţară doar 25,5%
din cadrele didactice nu deţin niciun grad didactic, atunci în cazul cadrelor de conducere,
ponderea persoanelor fără niciun grad managerial este de 56,2%. Ca şi în cazul gradelor
didactice, între liceele din localităţile rurale şi cele urbane există diferenţe semnificative,
persoanele cu grade manageriale unu şi superior fiind concentrate în oraşe.
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Figura 16. Distribuția cadrelor de conducere din licee după gradul
managerial deţinut şi mediul de reşedinţă, 2013
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Sursa: Sistemul de cartografiere al Ministerului Educaţiei, 2013

Accentuăm faptul că, din punct de vedere statistic, şansele elevilor de a promova bacalaureatul
în cazul în care ei învaţă în licee ai căror directori au grade manageriale sunt mai bune.
Figura 17. Rata de promovare a examenului de bacalaureat după
gradul managerial al directorului
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Superior

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

Astfel, în cazul liceelor ai căror directori nu deţin niciun grad managerial, rata medie de
promovare a examenului de bacalaureat a fost de 73,3%, pe când în cazul liceelor conduse de
directori ce deţin gradul managerial superior, această rată a fost de 84,4%, adică mai nare cu
circa 11 puncte procentuale.
O situaţia similară se atestă şi în cazul notelor medii, care, în cazul directorilor cu grad managerial
superior, sunt mai mari cu 0,25 de puncte.
Figura 18. Nota medie la examenul de bacalaureat după gradul
managerial al directorului
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Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii (2014) şi Sistemul de cartografiere al Ministerului
Educaţiei (2013)

Lipsa bazei tehnico-materiale adecvate
Existenţa unor lacune serioase în dotarea liceelor cu echipamente didactice moderne este
menţionată practic de toţi respondenţii intervievaţi în cadrul studiilor sociologice. Deşi, conform
datelor Sistemului de cartografiere al Ministerului Educaţiei, majoritatea absolută a liceelor
indică că ele dispun de cabinete şi laboratoare la fizică, chimie, biologie etc., aceste date
semnifică mai mult existenţa unor încăperi ce au denumirile în cauză, decât prezenţa în
încăperile respective a echipamentelor propriu-zise.
Obiectiv, această afirmaţie este confirmată şi de structura bugetelor liceelor, în care cheltuielile
pentru procurări de echipamente constituie în medie pe ţară doar 0,8%.
Deşi mulţi respondenţi remarcă existenţa unor proiecte larg mediatizate de dotare a şcolilor cu
tehnică de calcul şi produse-program destinate instruirii, ei subliniază şi faptul că aceste
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intervenţii sunt punctuale şi nu schimbă esenţial situaţia de ansamblu în întreg sectorul
educaţiei.

Efectele problemei
Elevii din învăţământul liceal nu-şi valorifică în volum deplin capabilităţile
Absolvenţii învăţământului liceal nu demonstrează performanţă în cadrul examenului naţional
de certificare  bacalaureatul. Imediat cum au fost introduse metodologii obiective de evaluare,
rata de promovare a scăzut semnificativ, iar în cazul celora ce au promovat examenul, notele
obţinute sunt joase.
Figura 19. Distribuţia candidaţilor din licee după media la examenul
de bacalaureat
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Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii, 2014

Mai grav, pe lângă faptul că notele la examenul de bacalaureat sunt cu mult mai joase decât în
anii precedenţi, distribuţia acestora se deosebeşte semnificativ de cea a lui Gauss. Abaterea de
la distribuţia lui Gauss, gradul de apropiere de care este unanim recunoscut ca fiind un indicator
de calitate al oricărui sistem de învăţământ, semnifică faptul că elevii din învăţământul liceal nuşi valorifică în volum deplin capabilităţile.
În consecinţă, absolvenţii învăţământului liceal nu sunt pregătiţi în deplină măsură pentru a-şi
urma studiile în instituţiile de învăţământ superior, o parte semnificativă din ei se încadrează în
câmpul muncii fără a mai urma oricare studii de formare profesională.
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Sistemul actual de învăţământ liceal încurajează mistificările
Analiza datelor statistice referitoare la notele obţinute de elevi pe parcursul anilor de liceu şi
cele obţinute la examenul de bacalaureat relevă faptul că între ele există diferenţe semnificative.
Se întâlnesc cazuri în care nota dată de cadrele didactice din liceu este mai mare cu peste trei
puncte faţă de nota la examenul de bacalaureat.
Figura 20. Distribuţia liceelor după diferenţa dintre notele medii
„Clasele de liceu – Examenul de bacalaureat” şi numărul de
candidaţi, 2014
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Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii, 2014

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

Învăţământul liceal nu este unul atractiv şi motivant
Cercetările sociologice relevă faptul că o parte semnificativă din elevi s-au înscris în licee din
simplul motiv că învăţământul liceal, în opinia lor, nu necesită efort. De obicei, aceşti
respondenţi nu menţionează faptul că studiile liceale sunt importante pentru dezvoltarea lor
profesională ulterioară şi nu identifică avantajele unei alegeri potrivite a profilului de studii
liceale pentru formarea profesională ce va trebui urmată după absolvirea liceului.
Faptul că instituţiile de învăţământ superior admit candidaţii la studii, indiferent de profilul
urmat de ei în liceu, are un efect negativ multiplicator, încurajând elevii şi părinţii să aleagă
profilul şi disciplinele „mai uşoare”, mai exact pe cele la care notele relativ mari pot fi obţinute
fără a depune eforturi semnificative.
Pentru mulţi absolvenţi de gimnazii din localităţile rurale, în special pentru cei care provin din
familii vulnerabile sau pentru cei cu rezultate modeste la învăţătură, liceul local reprezintă o
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alternativă comodă studiilor în instituţiile de învăţământ secundar profesional, „garantând”
înmatricularea ulterioară într-o instituţie de învăţământ superior.

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

Obiectivele politicii
Obiectivul general. Creşterea relevanţei, calităţii şi atractivităţii învăţământului liceal.
Obiectivul specific 1. Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea capabilităţilor fiecărui elev.
Obiectivul specific 2. Creşterea calităţii studiilor liceale.
Obiectivul specific 3. Crearea precondiţiilor pedagogice pentru optimizarea reţelei de licee şi
garantarea accesului la studiile liceale în bază de merite şi capacităţi.

Indicatori de realizare a obiectivelor politicii
Rata de promovare. Creşterea anuală a ratei de promovare a examenului de bacalaureat cu 5
puncte procentuale.
Rezultatele învăţării. Creşterea anuală a notei medii la examenele de bacalaureat cu 0,2 puncte
de notare.
Echitatea după mediul de reşedinţă. Micşorarea anuală a diferenţelor dintre notele medii la
examenele de bacalaureat ale candidaţilor ce provin din mediile rural şi urban cu 0,1 puncte de
notare.
Echitatea după gen. Micşorarea anuală a diferenţelor dintre notele medii la examenele de
bacalaureat ale candidaţilor de genul masculin şi feminin cu 0,1 puncte de notare.
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Curricula ca factor-cheie în reformarea învățământului liceal
Din analiza comparată a cauzelor problemei derivă faptul că factorul decisiv − variabila
independentă, care influențează atractivitatea, relevanța și calitatea învățământului liceal −
variabilele dependente, este curricula. Anume de modul în care este concepută și structurată
curricula depinde structura instituțională a liceelor, topologia rețelelor de clase, sarcinile și
solicitările cărora trebuie să le facă față elevii, cerințele față de formarea inițială și continuă a
cadrelor didactice, cerințele înaintate față de calificarea resurselor umane și de baza tehnicomaterială.
Prin urmare, în calitate de obiect al politicii de reformare a învăţământului liceal va fi curricula
acestuia, mai exact modul de structurare a materiilor ce vor fi studiate şi gradul de libertate al
elevilor în alegerea disciplinelor şcolare.

Opţiuni de soluţionare
Opţiunea 0: Statu-quo
Descrierea opţiunii
Opţiunea prevede neintervenţia guvernării în schimbarea situaţiei actuale din învăţământul
liceal. Dar, perpetuarea situaţiei actuale nu va contribui la creşterea relevanţei, calităţii şi
accesului la studiile de toate nivelele, întrucât cauzele problemelor identificate mai sus nu vor fi
înlăturate.
Pornind de la faptul că prin crearea Agenţiei de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional
instituţiile de învăţământ superior și cele de învățământ profesional tehnic postsecundar
nonterţiar vor fi supuse evaluării şi acreditării, este de aşteptat că ele vor înăspri cerinţele faţă
de nivelul de pregătire al candidaţilor la studii  absolvenţii de liceu. În consecinţă, calitatea
studiilor din învăţământul liceal devine una de primă importanţă. Însă aşa cum este el conceput
astăzi, învăţământul liceal nu ar putea spori semnificativ calitatea studiilor.
Impactul fiscal
De facto, cu excepţia câtorva licee private, învăţământul liceal este finanţat integral de stat.
Întrucât majoritatea absolută a liceelor includ nu doar clasele liceale (10-12), dar şi pe cele
primare (1-4) şi gimnaziale (5-9), cheltuielile pentru învăţământul liceal propriu-zis nu pot fi
estimate exact. Totuşi, o analiză a contingentului de elevi arată că ponderea elevilor din clasele
de liceu în numărul total de elevi este de circa 13,2%. Prin urmare, din cele 1714,9 milioane de
lei, ce reprezintă bugetul executat al liceelor din ţară în anul fiscal 2013, circa 226,4 milioane de
lei ar putea fi atribuite învăţământului liceal. Evident, această sumă este subestimată, întrucât
cheltuielile pentru un elev din învăţământul liceal sunt mai mari decât pentru un elev din
învăţământul primar şi gimnazial.
În condiţiile păstrării situaţiei actuale din învăţământul liceal, se poate afirma cu certitudine că
mijloacele alocate acestui ciclu de învăţământ vor fi şi în continuare utilizate ineficient. Din cauza
fragmentării excesive a reţelei de instituţii de învăţământ primar şi secundar general, a ponderii
semnificative a claselor liceale cu un număr mic de elevi, mijloacele alocate vor fi utilizate mai
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mult pentru salarizarea cadrelor didactice, manageriale şi auxiliare, întreţinerea încăperilor şi
mai puţin pentru dotarea şcolilor cu materiale didactice, echipamente şi laboratoare.
Totodată, vor persista inegalităţile în repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare alocate de
stat. Astfel, în anul 2013, în cazul liceelor mari cheltuielile per elev au fost chiar şi de 4,3 mii lei,
pe când în cazul liceelor mici ele s-au ridicat până la 16,3 mii de lei.
În prezent, numărul claselor liceale din componența instituțiilor de învățământ este cu mult mai
mic decât cel al claselor primare și gimnaziale. În astfel de condiții, mijloacele financiare alocate
de stat anume învățământului liceal, mai exact cele 20% de mijloace financiare suplimentare
prevăzute de formula de finanțare pentru elevii din clasele liceale, nu ajung la destinație, ele
fiind utilizate pentru învățământul de toate nivelurile.
Impactul administrativ
Păstrarea situaţiei actuale din învăţământul liceal va crea dificultăți în delegarea competenţelor
de configurare a reţelei de instituţii de învăţământ general organelor administraţiei publice
locale de nivelul doi, în profesionalizarea sistemului de evaluare în învăţământ prin crearea
Inspectoratului Naţional Şcolar şi consolidarea capacităţilor Agenţiei de Asigurare a Calităţii, în
selectarea, promovarea și stimularea cadrelor didactice și de conducere în bază de merite și
performanță.
Impactul social
Odată cu implementarea metodelor de evaluare obiectivă a rezultatelor învăţării ale
absolvenţilor de licee şi anularea cotelor urban-rural la admiterea în instituţiile de învăţământ
superior, păstrarea situaţiei actuale din învăţământul liceal ar diminua şansele absolvenţilor din
liceele rurale de a accede la studiile superioare și profesional tehnice postsecundare
nonterţiare.
Astfel, în anul 2014, rata de promovare a examenului de bacalaureat de către absolvenţii liceelor
rurale a fost cu 11,8 puncte procentuale mai mică decât cea a absolvenţilor liceelor urbane:
64,6% şi, respectiv, 76,4%. O situaţie similară se atestă şi în cazul notelor medii la examenul de
bacalaureat: în liceele rurale nota medie fiind 6,35, iar în liceele urbane  6,69, diferenţa
constituind 0,34 de puncte.
Întrucât admiterea în instituţiile de învăţământ superior se face în baza notelor luate de
absolvenţii de licee la examenul de bacalaureat, în lipsa cotelor urban-rural, absolvenţii liceelor
rurale au mai puţine şanse de a accede la învăţământul superior, în special la specialităţile
considerate de mulţi candidaţi la studiile superioare şi de către părinţii acestora ca fiind „de
prestigiu”. De exemplu, în cazul admiterii 2013, nota minimă pentru a putea fi înmatriculat în
bază de buget a fost5: la Medicină  8,54; la Drept  7,83; la Ştiinţele Economice  5,88; la
Educaţia şi Formarea Profesorilor  5,05.
Impactul economic
Investiţia statului în învăţământul liceal este substanţială, însă efectul scontat este sub aşteptări.
O parte semnificativă din absolvenţii de licee nu promovează examenul de bacalaureat, o altă
parte din absolvenţi se încadrează în câmpul muncii fără a avea o pregătire profesională.

5

Rezultatele admiterii 2013. Rapoartele prezentate de instituţiile de învăţământ superior Ministerului
Educaţiei, 2014.
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Avantaje
Majoritatea elevilor își fac studiile în localitățile de baștină. Cadrele didactice, cele de conducere
şi cele auxiliare îşi păstrează locurile de muncă. În ansamblu, beneficiarii direcți și indirecți ai
serviciilor educaționale se află într-o zona de confort social.
Comunităţile, în special cele mici, se consideră avantajate atunci când instituţiile de învăţământ
din localităţile în cauză poartă denumire de liceu și privesc cu optimism în viitor.
Riscuri
Menţinerea situaţiei actuale din învăţământul liceal va duce şi în continuare la diminuarea
calităţii şi relevanţei studiilor liceale şi va contribui la persistenţa problemelor existente în
sectorul educaţiei.

Opțiunea 1: Integrarea disciplinelor şcolare
Descrierea opţiunii
Disciplinele şcolare existente în planurile-cadru în vigoare vor fi integrate pornind de la specificul
profilului.
Impactul fiscal
Costuri ridicate, necesare pentru revizuirea întregului sistem educațional pe toate
componentele sale – curriculum, asigurarea didactico-informațională, sistemul de formare
inițială și continuă a cadrelor didactice.
Impactul administrativ
Opţiunea poate fi implementată doar într-o perioadă lungă de timp prin mobilizarea unor
resurse umane şi financiare majore.
Se va cere schimbarea planului de învăţământ nu doar la nivel liceal, dar și la cel gimnazial. De
asemenea, se va cere modificarea planurilor de studii în instituţiile de învăţământ superior şi
cele de învăţământ profesional postsecundar nonterţiar.
Impactul social
Absolvenţii specialităţilor pedagogice vor avea mai multe posibilităţi de angajare în instituţiile
de învăţământ, întrucât normele didactice nu vor mai fi fragmentate pe numeroasele discipline
şcolare existente.
O bună parte din cadrele didactice, pregătite conform conceptului în vigoare al învăţământului
liceal, vor trebui să urmeze din nou studii de formare iniţială în domeniul pedagogiei.
Impactul economic
Utilizarea mai eficientă a mijloacelor financiare alocate pentru pregătirea cadrelor didactice.
Reducerea numărului de discipline şcolare va duce la micşorarea numărului de specialităţi foarte
înguste din domeniul pedagogiei şi, în consecinţă, la comasarea catedrelor mici din instituţiile
de învăţământ superior şi profesional tehnic postsecundar nonterţiar.
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Creşterea cotei absolvenţilor de liceu care vor opta pentru continuarea studiilor în învăţământul
secundar profesional – fapt ce ar contribui la îmbunătăţirea situaţiei pe piaţa muncii.
Avantaje
Păstrarea caracterului unitar al învăţământului liceal.
Indiferent de mediul geografic în care se află, fiecare liceu oferă aceeaşi gamă de servicii
educaţionale. Majoritatea elevilor își vor face studiile în localitățile de baștină.
Se creează condiţii favorabile pentru păstrarea liceelor cu un număr relativ mic de elevi.
Organizarea procesului educațional în baza integrării disciplinelor conduce la apropierea școlii
de viața reală.
Accentul se va pune pe formarea unor competențe, atitudini și valori transversale şi
transferabile, utile pentru dezvoltarea personală și socială a elevilor.
Integrarea disciplinelor școlare evită izolarea lor tradițională, elevul va învăţa materiile școlare
pornind de la experiența lui de viață și de la cunoștințele pe care deja și le-a însușit.
Se creează posibilitatea instituirii unui sistem eficient și eficace de formare a competențelor
elevilor, clar cuantificabil şi bazat pe credite.
Riscuri
Diminuarea nivelului de pregătire fundamentală a absolvenţilor de licee, scăderea numărului de
viitori candidaţi la studiile superioare care ar dori să urmeze o carieră în domeniile ştiinţifice şi
de noi tehnologii.
Rezistența mare ce va fi opusă la nivel de sistem (conceptorii de curriculum, autorii de manuale,
editurile, sistemul de formare inițială şi continuă a cadrelor didactice, conducătorii de licee,
cadrele didactice specializate pe disciplinele şcolare existente).
Uniformizarea liceelor va diminua spiritul de competiţie şi îngreuna specializarea acestora.

Opțiunea 2: Organizarea disciplinelor şcolare după funcţia de pregătire
Descrierea opţiunii
În curricula învăţământului liceal, disciplinele şcolare vor fi organizate în următoarele trei
componente:
1) componenta de pregătire fundamentală;
2) componenta de dezvoltare generală;
3) componenta de orientare pentru viitoarea profesie.
Componenta de pregătire fundamentală va include disciplinele de bază specifice profilului, ele
fiind obligatorii. În planul-cadru, ponderea acestor discipline va fi de 50%.
Componenta de dezvoltare generală va include disciplinele şcolare complementare profilului de
pregătire fundamentală. Elevul va fi obligat să aleagă 2-3 din disciplinele acestei componente.
Ponderea disciplinelor alese în totalul disciplinelor studiate de elev va fi de 25%.
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Componenta de orientare pentru viitoarea profesie va include disciplinele şcolare necesare
pentru instruirea profesională ulterioară în instituţiile de învăţământ superior sau profesional
tehnic postsecundar nonterţiar. Elevul va fi obligat să aleagă doar 2-3 din disciplinele acestei
componente. Ponderea disciplinelor alese în totalul disciplinelor studiate de elev va fi de 25%.
Impactul fiscal
Cheltuieli pentru formarea cadrelor manageriale (raionale și instituționale) în domeniul
gestionării noului plan de învăţământ și a noilor curricula.
Cheltuieli pentru crearea/modernizarea/adaptarea bazei material-didactice la necesităţile
instruirii în baza noii organizări a curriculei.
Reducerea dublărilor unor conținuturi (liceu – colegiu – universitate) ar putea duce la utilizarea
mai eficientă a resurselor la nivel de sistem.
Sunt necesare investiții financiare și materiale suplimentare, în special pentru disciplinele cu
caracter experimental.
Impactul administrativ
Actualizarea procedurilor de management educaţional: configurarea reţelelor de clase,
repartizarea sarcinii didactice, tarificarea cadrelor didactice şi de conducere.
Se va cere stabilirea metodologiei de elaborare și de selectare a disciplinelor opționale, care
trebuie să ţină cont de interesele elevilor, de resursele umane și materiale disponibile ale şcolii
etc.
Se va cere crearea grupurilor de autori pentru elaborarea curriculumului disciplinelor opționale
și a ghidurilor de implementare.
Va fi necesară actualizarea conținutului și metodologiei de formare inițială și continuă a cadrelor
didactice.
Impactul social
Asigurarea material-didactică a unor discipline opționale ar putea fi realizată cu sprijinul
resurselor agenţilor economici locali, asigurându-se astfel o mai bună conexiune cu cerințele
pieței muncii.
Situația economică precară a unor localităţi rurale, lipsa resurselor financiare va reduce
domeniul disciplinelor opționale, ceea ce va pune absolvenții liceelor în situații de inegalitate a
şanselor.
Impactul economic
Racordarea ofertei educaţionale la necesităţile de perspectivă ale mediului de afaceri.
Creşterea cotei absolvenţilor de liceu care vor opta pentru cariere profesionale în domeniile
ştiinţifice şi de noi tehnologii.
Avantaje
Creşterea nivelului de pregătire fundamentală a absolvenţilor de licee care optează pentru o
carieră profesională în domeniile ştiinţifice şi de noi tehnologii.
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Creşterea atractivităţii învăţământului liceal, întrucât el va orientat spre dorinţele elevilor şi
necesităţile lor de pregătire profesională ulterioară.
Diversificarea învăţământului liceal. Organizarea disciplinelor şcolare pe componente oferă
posibilităţi de adaptare a ofertei de învăţare la specificul local, centrarea procesului de predareînvăţare-evaluare pe nevoile şi interesele elevului şi trecerea de la „o şcoală pentru toţi” la „o
scoală pentru fiecare”.
Se creează condiţii pentru manifestarea şi dezvoltarea creativității la nivelul practicii şcolare.
Corpul profesoral-didactic are posibilitatea să conceapă obiectivele şi conținuturile, să coreleze
oferta şcolii cu dorinţele copiilor.
Disciplinele opționale din componentele de dezvoltare generală şi de orientare pentru viitoarea
profesie pot deveni o punte sigura de conexiune și continuitate între învăţământul liceal și cel
superior. Se creează premise de conexiune mai puternică între învăţământul liceal, superior şi
profesional tehnic postsecundar nonterţiar în domeniul curricular prin asigurarea continuității,
partajare de conținuturi, excluderea redundantei.
Creşterea ponderii disciplinelor opționale și extinderea listei acestora va permite elevului să-şi
construiască un profil de învăţare orientat spre viitoarea carieră profesională.
Elevilor le se oferă posibilităţi de a-şi construi trasee particulare de învățare conform talentelor,
intereselor și nevoilor, de formare a propriului sistem de atitudini și valori, de motivare pentru
învăţarea și participarea activă la propria formare. Utilizarea mai eficientă a resurselor prin
concentrarea eforturilor personale, a timpului și capacitaților individuale asupra studierii
disciplinelor de orientare spre viitoarea profesie.
Apar premise pentru a adapta oferta educațională a şcolii la contextul local şi regional.
Creste libertatea de acțiune a profesorului în vederea îmbunătăţirii rezultatelor învăţării.
Liceul îşi poate construi o identitate proprie.
Disciplinele opționalele se pot proiecta într-un cadru monodisciplinar, la nivelul unei arii
curriculare, pentru unul sau mai mulţi ani şcolari, fapt ce va oferi o varietate și o flexibilitate mai
mare.
Disciplinele opționale reprezintă pentru cadrele didactice adevărate provocări, care vor orienta
profesorii spre creşterea nivelului de pregătire profesională, ameliorarea calităţii și creşterea
gradului de responsabilitate.
Disciplinele opționale pot deveni puncte tari în oferta curriculară a școlii, importante pentru
alegerea de către elevi şi părinţi anume a instituției în cauză.
Riscuri
Fragmentarea excesivă a învăţământului liceal.
Specializarea excesivă a profilului de instruire, selectarea eventual greşită de către elev şi de
către părinţii acestuia a profilului ar putea să-i reducă în viitor şansele de a accede la anumite
specialităţi din învăţământul superior şi cel profesional tehnic postsecundar nonterţiar.
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Situaţia demografică a mai multor localităţi, în special a celor rurale, nu va permite crearea
liceelor în care ar fi posibilă predarea întregii game de discipline dorite de elevi, fapt ce le-ar
limita opţiunile.
Disciplinele opționale ar putea servi drept motiv pentru completarea normelor didactice în
folosul şcolii, dar în detrimentul opțiunilor elevului.
Fragmentarea excesivă a opţiunilor elevilor şi părinţilor privind alegerea disciplinelor şcolare
opţionale − fapt ce va duce la conflicte în rândul cadrelor didactice şi al părinţilor.
Dificultăţi în asigurarea liceelor cu cadre didactice specializate în disciplinele de orientare
profesională, în special în mediul rural. În instituțiile de învăţământ cu putini elevi, cadrele
didactice vor fi nevoite să predea mai multe discipline, unele din ele fiind noi − fapt ce va duce
la scăderea calităţii instruirii şi va reduce şansele tinerilor de accedere profesională reuşită.
Costurile suplimentare ar putea să reducă accesul la studiile liceale al copiilor ce provin din
familii vulnerabile.
Dotarea materială neadecvată a școlilor, insuficienţa resurselor financiare, lipsa unui sistem de
motivare a cadrelor didactice ar putea încetini implementarea opțiunii.

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

Tabelul 1. Rezultatele consultărilor publice: formularea opţiunilor
de politică educaţională

Studiu
sociologic
calitativ

Forumul
Naţional al
Cadrelor
Didactice

Masa Rotundă,
reprezentare
naţională,
96 de
participanţi

Dezbateri
publice,
49 de directori
de şcoli din
Chişinău

(0) Statu-quo.

2%

0%

0%

6%

(1) Constituirea mai multor
profiluri.

38%

15%

12%

8%
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Studiu
sociologic
calitativ

Forumul
Naţional al
Cadrelor
Didactice

Masa Rotundă,
reprezentare
naţională,
96 de
participanţi

Dezbateri
publice,
49 de directori
de şcoli din
Chişinău

(2) Rămân profilurile şi
disciplinele existente,
însă unele teme vor fi
opţionale.

26%

0%

10%

14%

(3) Rămân profilurile
existente, însă unele
discipline vor fi
integrate.

19%

5%

12%

12%

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

16%

80%

59%

59%

În urma analizei opiniilor exprimate în cadrul primei etape de consultări, Grupul de lucru a
propus pentru consultările ulterioare următoarele opţiuni de politică educaţională:
(0) Statu-quo.
(1) Integrarea disciplinelor şcolare
(2) Organizarea disciplinelor şcolare după funcţia de pregătire.

Tabelul 2. Rezultatele consultărilor publice: identificarea opţiunii
recomandate de politică educaţională

(0) Statu-quo

(1) Integrarea
disciplinelor
şcolare

(2) Organizarea
disciplinelor
şcolare după
funcţia de
pregătire

1. Consultări publice, Regiunea Nord,
131 de participanţi

2%

16%

82%

2. Consultări publice, Regiunea
Centru,
42 de participanţi

7%

26%

67%

3. Consultări publice, Regiunea Sud,
43 de participanţi

0%

14%

86%

4. Consultări publice, Chişinău,
38 de participanţi

5%

29%

66%

5. Consultări publice, UTA Găgăuzia,
18 de participanţi

13%

19%

63%
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(0) Statu-quo

(1) Integrarea
disciplinelor
şcolare

(2) Organizarea
disciplinelor
şcolare după
funcţia de
pregătire

6. Consultări publice, Taraclia şi
Chişinău (şcolile de limba rusă),
30 de participanţi

4%

4%

92%

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

0%

11%

89%

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

Opţiunea recomandată
Reconceptualizarea curriculei prin organizarea disciplinelor şcolare după funcţia de pregătire.
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Anexă. Lista activităţilor de consultare publică a opţiunilor de politică
Nr.

Activitatea

Metoda şi grupurile-ţintă

1.

Studiu sociologic calitativ,
septembrie, 2014

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

2.

Forumul Naţional al Cadrelor
Didactice, 10.10.2014

Atelier de lucru.
Cadre didactice şi conducători ai instituţiilor de
învăţământ general.

3.

Masa Rotundă, 25.11.2014

Discuţii, administrarea chestionarului.
Cadre didactice şi conducători ai instituţiilor de
învăţământ general, secundar profesional şi mediu
de specialitate, superior, părinţi.

4.

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

5.

Consultări publice, 25.02.2015 Dezbateri, administrarea chestionarului.
Cadre didactice, cadre de conducere, elevi, părinţi
din Regiunea Nord.

6.

Consultări publice, 26.02.2015 Dezbateri, administrarea chestionarului.
Cadre didactice, cadre de conducere, elevi, părinţi
din Regiunea Centru.

7.

Consultări publice, 27.02.2015 Dezbateri, administrarea chestionarului.
Cadre didactice, cadre de conducere, elevi, părinţi
din Regiunea Sud.

8.

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

9.

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

10.

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

11.

Consultări publice, 08.05.2015 Discuţii.
Consiliul Naţional al Elevilor.

12.

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

13.

Studiu sociologic calitativ,
Aprilie, 2015

Discuţii în grup şi interviuri aprofundate.
Elevi, părinţi, cadre didactice şi manageriale,
reprezentanţi ai APL, reprezentanţi ai mediului de
afaceri.
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Nr.
14.

Activitatea
Conferinţă, 20.05.2015

Metoda şi grupurile-ţintă
Discuţii, administrarea chestionarului.
Cadre didactice şi conducători ai instituţiilor de
învăţământ general, secundar profesional şi mediu
de specialitate, superior, părinţi.

Mulţumiri. Propunerea de politică publică „Reconceptualizarea învăţământului liceal" a fost
elaborată de autori în cadrul unui grup de lucru, creat prin dispoziţia Ministerului Educaţiei nr.
290 din 20 iunie 2014. Autorii aduc sincere mulţumiri celor peste 1500 de elevi, părinţi, cadre
didactice şi de conducere, reprezentanţi ai administraţiilor publice locale, care au participat la
cele 12 mese rotunde, consultări şi dezbateri publice, organizate pe parcursul anilor 2014-2015.
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