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Introducere

Raportul de față prezintă analiza situației și necesităților în domeniul Educației pentru 
Drepturile Omului (EDO) în sistemul educațional public preuniversitar din Republica Moldova, 
însoțită de o foaie de parcurs cu recomandări pentru îmbunătățirea situației existente. 
Raportul a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea unei platforme de dezvoltare a 
activismului și educației de Drepturi ale Omului în Republica Moldova”, implementat de 
Asociația Promo-LEX cu suportul financiar oferit de către Departamentul Justiție și Drepturile 
Omului al Fundației Soros-Moldova.

Raportul se bazează pe o cercetare realizată în perioada mai-iulie 2018 de către  
Ovidiu Voicu1, implicat în proiect în calitate de expert internațional. Demersul de cercetare s-a 
bazat pe o metodologie complexă, care a inclus: analiza primară a datelor de sondaj; analiza 
primară a datelor de cercetare calitativă (interviuri, discuții de grup) din cercetări realizate în 
perioada 2016-2017; generarea de noi date calitative prin interviuri individuale și de grup 
și analiza acestor date; analiza secundară a studiilor, rapoartelor și a altor documente 
relevante; analiza cadrului legislativ și a politicilor publice în domeniu.

Cercetarea arată că majoritatea membrilor societății sunt pesimiști în ceea ce privește 
respectarea Drepturilor Omului (DO), au o cunoaștere limitată a subiectului și sunt puternic 
conservatori și intoleranți față de minorități. Aceleași caracteristici se regăsesc, fără diferențe 
semnificative, în rândul segmentului de vârstă 15-20 de ani, adică persoanele care își fac 
studiile sau au absolvit foarte recent învățământul preuniversitar. Toate datele colectate 
converg către concluzia că, în Republica Moldova (R. Moldova), educația civică în general și 
cea pentru Drepturile Omului în particular nu au impactul dorit, adică nu conduc la formarea 
competențelor specifice în rândul absolvenților. 

Declarativ, cadrul legal și de politici educaționale construiește viziunea despre educația 
pentru drepturi, o viziune modernă și în concordanță cu cele mai recente evoluții internaționale. 
Implementarea acestor principii este însă deficitară. În Republica Moldova sunt prezente, 
cel puțin teoretic, toate mecanismele recomandate de standardele internaționale și 
literatura de specialitate: educația civică (inclusiv EDO) în curriculum obligatoriu; ofertă de 
cursuri opționale relevante; abordare transversală la toate disciplinele, precum și activități 
extracurriculare. Dintre acestea, în practică, cele mai importante mecanisme rămân cursul 
obligatoriu de educație civică și activitățile extracurriculare. 

1. Ovidiu Voicu este cercetător, consultant și activist civic. Din 2015, este directorul executiv al Centrului pentru Inovare 
Publică, asociație civică cu preocupări de advocacy și cercetare socială, care continuă misiunea promovării societății 
deschise în România. Anterior, a coordonat programele de cercetare socială ale Fundației pentru o societate deschisă, 
incluzând seriile Barometrul de Opinie Publică (1999-2007), EuroBarometrul Rural (2005-2010) și Studii electorale 
românești (2010-2015). Începând cu 2012, este printre cei mai dinamici promotori ai guvernării deschise în România.  
În perioada 2016-2018, a coordonat mai multe cercetări privind implicarea civică și valorile sociale în Republica Moldova. 
Ovidiu a studiat știința calculatoarelor și științe politice și s-a specializat în cercetare socială.
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Cursul obligatoriu are ca punct forte conținutul său, dar suferă din lipsa resurselor, a 
pregătirii unei părți a profesorilor și o anume izolare în ansamblul educațional. Există și 
cursuri opționale, care aduc valoare adăugată, dar sunt selectate în mică măsură de școli. 
Integrarea transversală a principiilor educației cetățenești rămâne doar un deziderat. Nu pot 
fi identificate nici eforturi concrete, și cu atât mai puțin rezultate, în ceea ce privește adaptarea 
conținuturilor și pregătirea profesorilor. Mediul educațional rămâne unul ierarhic, dominat de 
o viziune autoritară, în mare măsură inadecvat dezvoltării unei culturi a drepturilor. 

Rămâne nerezolvată problema unei pregătiri corespunzătoare a tuturor profesorilor. Există 
îngrijorări serioase în ceea ce privește cunoștințele și mai ales mentalitățile corpului 
profesoral în relație cu Drepturile Omului. Raportul nu identifică preocupări sistemice de a 
adresa această problemă.

Raportul propune o serie de măsuri și acțiuni concrete (o foaie de parcurs) pentru creșterea 
impactului pozitiv al predării educației pentru Drepturilor Omului în sistemul de educație 
preuniversitară din Republica Moldova:
 Viziune. Asumarea politică a componentei cetățenești a idealului educațional și 

includerea ei în documentele strategice esențiale: Strategia Națională de Dezvoltare 
“Moldova-2030„ aflată în dezbatere publică, și viitoarea strategie sectorială 
„Educația-2030”.

 Resurse financiare. Asigurarea resurselor financiare pentru EDO prin colaborare 
cu donatorii internaționali, în cadrul unui acord de cooperare inițiat de Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova2.

 Reformă curriculară. Îmbunătățirea implementării reconceptualizării curriculare a 
disciplinei Educația Civică, inițiată în anul 2018 și aflată în curs de implementare, prin 
deschiderea procesului de reformă către parteneri sociali și internaționali, elaborarea 
și implementarea unui plan extins de instruire pentru profesorii ce vor preda noile 
discipline și monitorizarea independentă.

 Resurse educaționale. Crearea unui depozit național cu resurse educaționale 
deschise, relevante subiectului Drepturile Omului și stimularea profesorilor să devină 
creatori de resurse, care vor ajunge parte a depozitului.

 Cursuri opționale. Dezvoltarea și implementarea unui instrument standard de 
evaluare a impactului cursurilor opționale acreditate și stimularea alegerii acestor 
cursuri, inclusiv prin mini-granturi pentru școlile și organizațiile care replică activități 
cu impact pozitiv.

 Integrare. Demararea unui program de integrare a dimensiunii DO în educație, pe 
toate palierele, care să includă revizuirea treptată a conținuturilor, inclusiv analiza 
critică a manualelor, pentru toate clasele și disciplinele. 

 Mediul educațional. Introducerea unui program combinat de mentorat pentru 
directori și granturi pentru școli, axat pe construirea unui mediu participativ și sensibil 
la problematica DO.

 Pregătirea profesorilor. Adoptarea unui set complex de măsuri destinate pregătirii 
inițiale și continue a profesorilor, care să conducă la includerea problematicii DO atât 
prin module specifice, cât și transversal, stimularea furnizorilor de formare de a oferi 
astfel de cursuri, precum și motivarea tuturor profesorilor de a se înscrie la acestea.

2. De-a lungul timpului, Ministerul abilitat în domeniul Educației din Republica Moldova a cunoscut diverse denumiri oficiale, 
în funcție de configurația cabinetului de miniștri. Denumirea oficială la momentul scrierii acestui raport este Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării. Pentru ușurința lecturii, pe tot parcursul raportului vom folosi denumirea prescurtată 
„Ministerul Educației”, indiferent de momentul de timp la care se face referire.
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Nu în ultimul rând, raportul atrage atenția asupra faptului că educația pentru Drepturile 
Omului trebuie privită în contextul mai larg al sistemului public de educație și că aceasta 
nu poate fi semnificativ mai bună ca întreg sistemul. Prin urmare, rezolvarea problemelor de 
sistem este necesară pentru o creștere a calității educației în toate domeniile. Problemele de 
sistem includ: pregătirea profesorilor și cariera didactică, inclusiv salarizarea; îmbunătățirea 
conținuturilor educației, în ansamblu; reformarea guvernanței în educație într-un model 
democratic și participativ; îmbunătățirea infrastructurii și a bazei materiale; precum și 
îmbunătățirea evaluării și a asigurării calității.

Realizarea cercetării s-a suprapus peste un efort ambițios de reformă curriculară, care a 
vizat tocmai disciplina „educație civică”. Este un proiect mai vechi al Ministerului Educației, 
dar care a fost accelerat spontan, așteptând să ofere rezultate chiar din anul școlar 2018-
2019. Suprapunerea nu a fost premeditată. În momentul planificării cercetării, aceste planuri 
nu erau anunțate public. Este o limitare asumată: cele două -proiectul și cercetarea - nu au 
fost direct coordonate. Pentru că cercetarea s-a încheiat la finalul lunii iulie, este posibil ca 
unele dintre elementele mai recente ale proiectului de reformă să nu fie pe deplin reflectate 
în text.

Autorul mulțumește tuturor persoanelor care au participat la interviuri și au contribuit cu 
informații: profesori, elevi, specialiști în educație, reprezentanți ai unor instituții publice, 
organizații internaționale și organizații ale societății civile. Asociația Promo-LEX a creat 
un cadru propice și a sprijinit cu expertiză și logistic realizarea cercetării. Fundația Soros-
Moldova a pus la dispoziție date valoroase de cercetare. Nu în ultimul rând, se cuvin mulțumiri 
cercetătorilor și altor autori care au scris studii valoroase pe această temă (menționate în 
secțiunea Referințe). 
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Obiectul studiului este educația pentru Drepturile Omului în învățământul preuniversitar din Republica 
Moldova. Scopul acestei secțiuni este să traseze limitele teoretice ale obiectului de studiu, adică să 
propună o definiție de lucru a „Educației pentru Drepturile Omului”. 

Studiul nu își propune să facă o analiză comprehensivă a literaturii în domeniu, pentru că rolul acestui 
raport este, în primul rând, să propună un cadru de acțiune, și nu unul teoretic. Dar, trebuie menționat 
că există un corpus robust, bine întemeiat, coerent și recunoscut internațional de studii pe tema 
educației cetățenești, adică a acelor demersuri educaționale care urmăresc formarea individului ca 
cetățean al unei democrații liberale. Aceste studii (dintre care cele mai importante sunt incluse în 
secțiunea de referințe a prezentului raport) fixează trei repere majore:

1. Conceptual, vorbim de Educație pentru Drepturile Omului (EDO) și Educație pentru 
Cetățenie Democratică (ECD), două perspective ale aceluiași obiectiv, de a forma 
cetățeni activi pentru democrație. Cele două sunt complementare și chiar inseparabile 
în politicile educaționale. Se pot adăuga alte perspective de nișă, care vizează un tip 
de acțiune (educație pentru comunitate, educație media etc.), un drept sau un grup 
anume (educație pentru minorități, educație de gen etc.). 

2. Scopul final al EDO/ECD este să conducă la interiorizarea și asimilarea valorilor 
universale. Atunci când vorbim de impact social și măsurarea lui, putem folosi 
instrumentele pentru studiul valorilor.

3. Practicile pozitive sunt cele care includ EDO/ECD ca parte a curriculumului formal 
obligatoriu. Activitățile opționale și extracurriculare aduc plus-valoare, sunt necesare, 
dar nu pot substitui abordarea integratoare. 

Vom folosi ca reper principal Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie 
democratică și educația pentru drepturile omului3 (adoptată în cadrul Recomandării CM/
Rec(2010)7 a Comitetului de Miniștri). Aceasta este o opțiune naturală din două motive. Primul 
este că, în practica internațională, poziția și ghidurile Consiliului Europei sunt cvasiunanim 
recunoscute ca fiind principalele referințe. Al doilea motiv este că Republica Moldova a ales 
prin cadrul legislativ și prin practica curentă să se ralieze la poziția Consiliului Europei. Atât 
strategiile naționale, cât și documentele de politici fac referire la Cartă (vom reveni la acestea 
atunci când vom discuta cadrul general din R. Moldova).

Ambele concepte – Educația pentru Cetățenie Democratică și Educația pentru Drepturile 
Omului vizează învățarea „meseriei” de cetățean activ, implicat în viața democratică 
a societății. Diferențele dintre cele două teme țin mai degrabă de perspectiva 
din care este abordată democrația liberală: cea a comunității și cea a individului.  
 

3. Versiunea în limba română poate fi consultată la adresa: https://rm.coe.int/1680487883

1. Educația pentru Drepturile Omului:  
un cadru teoretic

https://rm.coe.int/1680487883
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ECD dezvoltă mai degrabă competențele de participare activă la viața societății, pe mai 
multe dimensiuni: civic, politic, social, juridic și cultural. EDO educă acele competențe care 
permit recunoașterea și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în cazul fiecărui 
individ și în orice context de interacțiune social. 

Carta Consiliului Europei încurajează includerea ECD și EDO în curriculumul național 
obligatoriu și pune la dispoziția tuturor țărilor membre numeroase resurse educaționale 
gratuite, traduse în toate limbile. În practică, ECD și EDO se învață împreună, pentru că cele 
două perspective sunt complementare.

Ambele concepte s-au dezvoltat puternic în ultimele decenii, mai ales după căderea 
regimurilor comuniste din Europa de Est și fosta Uniune Sovietică. Un studiu de referință 
publicat în anul 20054, analizează expansiunea Educației pentru Drepturile Omului la nivel 
internațional și impactul pe care această evoluție o are asupra sistemelor de educație. Autorii 
arată că există un număr crescut de organizații și asociații profesionale care promovează 
discursul drepturilor omului, ceea ce conduce la schimbări majore în politicile educaționale, 
curriculumul și resursele educaționale (inclusiv manualele) din tot mai multe țări. Meta-
analiza studiilor din domeniu arată că discursul despre drepturi este mai degrabă parte a 
globalizării culturale, care are legături tot mai puternice cu evoluțiile sistemelor de educație 
din numeroase țări în curs de dezvoltare. În același timp, dezvoltarea EDO implică trecerea 
de la un discurs mai degrabă îngust, legalist, despre drepturi, la unul axat pe participare, mai 
aproape de Educația pentru Cetățenie Democratică.

De altfel, încă din 2001 studiile5 arătau că „deosebirile” între EDO și ECD sunt mai degrabă 
nuanțe geografice. În discursul european, accentul este mai degrabă pe cetățenie 
democratică, în timp ce literatura din America de Nord preferă abordarea din perspectiva 
drepturilor.

La sfârșitul anilor 1990, pe fondul aspirațiilor democratice ale fostelor țări comuniste, Educația 
pentru Cetățenie Democratică a devenit un obiectiv comun al politicilor educaționale din 
toate țările europene. Privind retrospectiv, analiza de impact realizată în anul 2007 de 
Consiliul Europei6 arată că obiectivul a avut o puternică susținere politică, dar în multe 
țări implementarea sa a fost incoerentă sau limitată. Unul din motivele importante este 
întârzierea reformelor sistemice în domeniul educației, în multe țări, ceea ce a împiedicat 
integrarea ECD în politici, curriculum și practici educaționale. Este și motivul pentru care 
Consiliul Europei a inițiat în 2002 All-European Study on EDC Policies (Studiul comprehensiv 
european al politicilor pentru ECD), cu scopul de a cartografia politicile ECD la nivel național.

Studiul menționat pornește de la patru întrebări-cheie: Care sunt politicile curente în 
domeniu? Cum sunt acestea implementate? Care este perspectiva specialiștilor? Care este 
contextul general al politicilor educaționale? Aceeași analiză de impact citată anterior arată 
care sunt cele mai importante concluzii la nivelul întregului continent:
 Există o distanță semnificativă între declarații și ceea ce se întâmplă în practică, 

determinată de lipsa măsurilor de implementare și de lipsa resurselor necesare 
punerii în practică a unor astfel de măsuri.

 Principalul vehicul pentru aducerea ECD în educația generală este curriculumul 
formal. Acest lucru se întâmplă întrucât curriculumul deja oferă un cadru stabil în 
care ECD poate fi introdusă într-o manieră structurată.

4. Ramirez, F., Suarez D. & Meyer J. (2005) The Worldwide Rise of Human Rights Education. Stanford University.
5. Vezi, spre exemplu, Torney-Purta, J., R. Lehmann, O. & Schulz, W. (2001), Citizenship and Education in Twenty-Eight Countries. 

Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
6. Bîrzea, C. et al. (2007) All-European Study on Education for Democratic Citizenship Policies. Council of Europe.
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 Odată ce ECD a fost solid ancorată în curriculumul formal, încep să apară parteneriate 
între școli și alți actori, spre exemplu organizații non-guvernamentale sau instituții 
internaționale, care oferă noi abordări educaționale.

Nu în ultimul rând, studiul arată că în majoritatea, dacă nu în toate țările europene, conceptul 
de Educație pentru Cetățenie Democratică se întrepătrunde cu cel de Educație pentru 
Drepturile Omului, ambele fiind derivate din aceeași viziune globală a universalismului 
drepturilor și libertăților fundamentale.
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2. Respectarea Drepturilor Omului  
în Republica Moldova

În această secțiune a raportului, înainte să discutăm aplicat despre educație pentru Drepturile 
Omului, vom face o incursiune în problematica respectării acestora în R. Moldova. Există deja o 
bogată literatură în domeniu, formată din cercetări, studii, rapoarte internaționale și intervenții  
ale societății civile, pe care o vom folosi, fără a avea pretenția unei analize exhaustive.  
Principalele concluzii de etape sunt:

 Republica Moldova își cunoaște și își recunoaște problemele privitoare la respectarea 
Drepturilor Omului, dar acestea rămân constante și nerezolvate în timp. 

 Motivele principale pentru această situație sunt alocarea unor resurse insuficiente,  
mentalitățile majorității populației, dar și ale celor implicați în implementarea măsurilor 
de remediere. 

 Majoritatea membrilor societății, deși sunt pesimiști în ceea ce privește respectarea 
Drepturilor Omului, ei înșiși au o cunoaștere redusă a subiectului și sunt puternic 
conservatori și intoleranți față de minorități. 

 Nu sunt diferențe semnificative între percepțiile majorității populației și cele ale 
segmentului de vârstă 15-20 de ani. Acest lucru ridică întrebări despre impactul real al 
sistemului de educație în ceea ce privește Drepturile Omului.

PROBLEME SISTEMICE ȘI RĂSPUNSURI INSTITUȚIONALE

Atât experții consultați, cât și studiile comparative internaționale sunt de acord că în Republica 
Moldova respectarea Drepturilor Omului reprezintă o problemă. Există unele nuanțe în ceea ce 
privește dimensiunea problemei și răspunsurile instituționale ale statului. 

Analizele comparative internaționale reprezintă un cadru relevant, întrucât prezintă situația 
din R. Moldova în context internațional, oferind atât o evaluare absolută (un scor), cât și 
una relativă (față de situația din alte țări). The Human Freedom Index7 (Indexul Libertății 
Umane) construiește, așa cum reiese și din denumire, un scor al respectării drepturilor și 
libertăților fundamentale, pe o scală de la 1 la 10, și îl aplică pentru 159 de țări. Cea mai 
recentă ediție a The Human Freedom Index (Vasquez & Porcnik, 2017) plasează R. Moldova 
pe locul 83 (din 159 de țări), în scădere cu 17 locuri față de ediția anterioară (2015), cu un scor 
de 6.78. Interesante sunt și scorurile tematice care conduc la această poziționare: 7 pentru 
Personal Freedom (gradul de respectare al libertăților civile), 6.56 pentru Economic Freedom 
(gradul de respectare al liberei inițiative economice). Pentru comparație, pe primul loc se află 
Elveția, cu un scor de 8.89, iar pe ultimele locuri - țări afectate de crize majore, precum Libia, 
Venezuela și Siria, cu scoruri apropiate de 4. Toate sunt pe o scală de la 1 la 10. Prin urmare, 
R. Moldova ar obține o notă de trecere.

7. The Human Freedom Index este realizat de think-tank-ul american The Cato Institute și este disponibil la:  
https://www.cato.org/human-freedom-index

https://www.cato.org/human-freedom-index
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Atunci când vorbim despre Drepturile Omului, o notă de trecere nu e însă suficientă. 
Fiecare dintre situațiile în care drepturile fundamentale nu sunt respectate poate fi, și în 
cele mai multe cazuri chiar este, o dramă umană. Aceste clasamente internaționale sunt 
utile atât pentru a avea o referință relativă, între țări, dar și pentru a măsura progresul. 
Republica Moldova practic stagnează față de ediția precedentă a Indexului, cu o ușoară 
scădere a scorului total, de 0.31 (trebuie precizat că scăderea în clasament este parțial 
determinată de creșterea numărului de țări evaluate). Evoluția este de altfel constantă 
în timp: mai degrabă în partea superioară a clasamentului, mai aproape de punctajul 
maxim decât de cel minim, dar cu evidențierea unor probleme ce par structurale.

O concluzie similară rezultă și din analiza unui alt index internațional, Freedom of the 
World8, elaborat și publicat de Freedom House. Acesta evaluează situația drepturilor 
politice și a libertăților civile în toate statele lumii. În ediția cea mai recentă (2018), R. 
Moldova este evaluată cu 61 de puncte din 100, ceea ce o califică ca parțial liberă. Este 
aceeași calificare pe care R. Moldova o are în aproape două decenii de existență a acestui 
index. Evaluarea numerică (scorul de 61 de puncte) a fost introdus de la ultimele cinci ediții 
și de atunci Republica Moldova oscilează cu minime variații în jurul valorii 60. Scorurile 
sunt remarcabil stabile și în ceea ce privește componentele luate în calcul. Chiar dacă 
acesta este un index mai puțin complex decât primul analizat, analiza informațiilor spune 
același lucru: că Republica Moldova face eforturi pentru păstrarea unui nivel bun al 
libertății, dar există în continuare probleme nerezolvate.

Cei doi indicatori prezentați mai sus înglobează toate dimensiunile conceptuale ale 
libertății într-un singur scor. Există și alte metode de măsurare cantitativă, care ajută 
la identificarea unor probleme specifice. Un exemplu este cercetarea internațională 
multianuală Variables of Democracy (V-Dem), probabil cea mai complexă de acest tip. 
V-Dem cuantifică date pe o perioadă foarte lungă de timp (începând cu 1990), din peste 
160 de țări, și pe numeroase dimensiuni asociate conceptului de democrație. În Figura 
1, am selectat patru indicatori specifici, care au fost calculați folosind datele V-Dem.9 În 
acest caz am pus accentul pe analiza longitudinală, adică evoluția în timp a indicatorului. 
Acest tip de analiză este utilă pentru a vedea evoluția unei țări. Indicatorii pot varia între 0 
(situația cea mai proastă) și 1 (situația cea mai bună). Imaginea prezentată este generată 
de instrumentul de analiză on-line al V-Dem, de aceea legenda este în limba engleză. 
Pentru clarificare, să urmărim cele patru linii colorate:

8. Toate informațiile din acest paragraf sunt preluate din raportul menționat, disponibil on-line la:  
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018

9. Accesul la datele V-Dem este liber. Datele citate și graficul au fost generate folosind instrumentul de analiză on-line 
disponibil la: https://www.v-dem.net/en/analysis/analysis

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
https://www.v-dem.net/en/analysis/analysis/ 
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Figura 1. Patru indicatori longitudinali pentru R. Moldova, folosind datele V-Dem

 Linia verde prezintă un indicator mai general, al libertăților civile (Civil Liberties Index – 
Indexul Libertăților Civile) și se poate observa că se stabilizează undeva puțin peste 
0,7 (o remarcabilă asemănare cu Human Freedom Index, prezentat mai sus).

 Linia albastră arată evoluția unui indicator mai specific (Core Civil Society Index – 
valorile de bază pentru societatea civilă), care măsoară în principal libertatea de 
asociere și drepturile asociate acesteia. Valoarea este mai scăzută, către 0,6. 

 Pentru exemplificare, sunt incluși alți doi indicatori specifici, respectarea libertății de 
exprimare (linia roșie – Freedom of Expression), care oscilează în jur de 0,7, și drepturile 
femeilor (Women Civil Liberties), care depășește 0,8. Atenție însă! În acest ultim caz 
măsurătoare se referă la codificarea juridică a drepturilor, nu neapărat la aplicarea în 
practică a prevederilor constituționale și legale. 
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Există și măsurări de nișă. Spre exemplu, ILGA-Europe calculează așa-numitul Rainbow 
Index, prin care evaluează respectarea drepturilor persoanelor LGBT în țările din Europa. 
Indicatorul10 include aspecte legale și sociale (atitudini, percepții etc.). Așa cum probabil ne 
așteptam, R. Moldova are un scor de doar 13,08% (din maxim 100%), aflându-se pe locul 
43 din cele 49 de țări analizate. Am afirmat că nu este un rezultat surprinzător pentru că 
societatea moldovenească este recunoscută ca fiind una conservatoare, care respinge 
sistematic grupuri sociale minoritare, în primul rând minoritățile sexuale (aceste afirmații vor 
fi exemplificate în secțiunea următoare).
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10. Datele citate și figura 2 au fost generate folosind instrumentul de analiză on-line disponibil la:  
https://rainbow-europe.org/country-ranking

Figura 2. Rainbow Index 2017: 
respectarea drepturilor persoanelor 
LGBT în țările din Europa.

https://rainbow-europe.org/country-ranking
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Indicatorii agregați prezentați conduc către aceeași concluzie: deși în Republica Moldova 
drepturile fundamentale sunt recunoscute, persistă probleme în ceea ce privește respectarea 
lor. Există o bogată literatură dedicată monitorizării respectării Drepturilor Omului în Republica 
Moldova, care urmărește aspecte specifice. Aceasta ne va ajuta să identificăm principalele 
probleme specifice pe care doar le intuim din analiza cantitativă, bazată pe indicatori 
internaționali. Nu dorim să facem o analiză largă a acestei literaturi, ci vom continua să 
subliniem câteva studii sau rapoarte de referință.

Analiza anuală privind respectarea Drepturilor Omului realizată de Departamentul de Stat 
al SUA, în cel mai recent raport, din 201711, arată că cele mai importante probleme legate 
de drepturi sunt întâlnite în închisori și instituții specializate în tratarea afecțiunilor psiho-
neurologice. Vorbim în aceste cazuri de condiții improprii de detenție, respectiv cazare, și de 
rele tratamente, mergând până la viol sau tortură. O altă zonă cu probleme este cea judiciară, 
implicând acțiunea poliției (reținere sau arest arbitrar) sau a magistraților (nerespectarea 
dreptului la un proces echitabil). Raportul menționează și despre restricțiile privind libertatea 
presei, corupție sau trafic de persoane, dar și despre probleme asociate practicării libere a 
religiei. Problemele sunt recurente: dacă trecem în revistă edițiile anterioare ale aceluiași 
raport, vom găsi referințe la cazuri similare din trecut. 

Cel mai recent raport anual internațional12 al Amnesty International identifică probleme 
similare. În sumarul dedicat R. Moldova, organizația internațională notează: „Ocazional, 
poliția a folosit în mod excesiv forța în timpul protestelor. Unele cazuri de mare vizibilitate 
de urmărire penală au creat îngrijorări cu privire la asigurarea unui proces echitabil, inclusiv 
justiție selectivă. Nu s-a înregistrat nici un progres pentru a rezolva problemele structurale 
privind impunitatea în cazuri de tortură și rele tratamente. Predomină în penitenciare 
supraaglomerarea și condițiile proaste, precum și administrarea unor tratamente forțate 
persoanelor cu dizabilități în instituții psihiatrice”. Încă o dată, găsim în raport atât enumerarea 
cazurilor, cât și menționarea recursivității acestora, a repetării de la an la an.

Aceleași probleme le regăsim semnalate și în rapoartele de activitate ale instituțiilor 
publice sau în cele de monitorizare ale societății civile naționale. Ne vom opri aici asupra 
rapoartelor publicate de Centrul pentru Drepturile Omului, devenit ulterior Avocatul 
Poporului (Ombudsman). Acesta nu ignoră, ci, dimpotrivă, întărește semnalările instituțiilor 
internaționale. Chiar dacă, în general, rapoartele13 se abțin de la sintetizarea unor 
concluzii sau recomandări, enumerarea cazurilor vorbește de la sine. Este interesant și că 
Ombudsmanul introduce problematica unor drepturi sociale. Spre exemplu, raportul publicat 
în 2015 abordează pe larg și acordă un loc important problematicii dreptului la sănătate 
și accesului la servicii de sănătate (alături de alte drepturi sociale). Cel mai recent raport, 
publicat în acest an (cu referire la situația din anul 2017), reia tematica sănătății și extinde 
spațiul acordat dreptului la muncă și dreptului la protecție socială. Ca urmare a structurii 
instituției, care are un oficiu special pentru drepturile copilului, o secțiune extinsă a raportului 
se referă la acest subiect, acoperind inclusiv dreptul la educație.

Organizațiile societății civile naționale aduc și ele în mod constant în atenția publicului și 
a autorităților competente problemele specifice privind respectarea Drepturilor Omului. În 
mare măsură, acestea se suprapun cu cele incluse în rapoartele instituțiilor publice, dar 
există și subiecte pe care societatea civilă le aduce în mod prioritar în atenția publicului. 

11. Raportul despre R. Moldova, în limba engleză, poate fi consultat la adresa:  
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277195

12. Amnesty International Report 2017/18: The State of the World’s Human Rights (Situația Drepturilor Omului în lume),  
disponibil în mai multe limbi (nu și în română) la adresa: https://www.amnesty.org/en/documents/POL10/6700/2018/En

13. Rapoartele citate în acest paragraf pot fi consultate la adresa: http://ombudsman.md/ro/advanced-page-type/anuale

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277195
https://www.amnesty.org/en/documents/POL10/6700/2018/En
http://ombudsman.md/ro/advanced-page-type/anuale
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Vom lua ca exemplu Asociația Promo-LEX, care, în ultimii ani, a semnalat în rapoartele14 
sale astfel de situații. Promo-LEX se numără printre organizațiile care acordă o atenție 
sporită situației din regiunea separatistă Transnistria, publicând rapoarte periodice 
despre cazurile documentate de încălcare a Drepturilor Omului, inclusiv prin identificarea 
persoanelor responsabile de acestea. Printre preocupările constante ale organizației 
regăsim monitorizarea comportamentului instituțiilor de forță, inclusiv folosirea torturii (o 
temă recurentă în toate rapoartele internaționale), dar și teme precum libertatea de întrunire 
și libertatea de exprimare, a căror importanță crește în contextul instabilității politice din 
ultimii ani.

Se poate deci spune că statul este conștient de existența unor probleme legate de 
respectarea drepturilor omului. În fapt, Republica Moldova face, cel puțin formal, numeroase 
eforturi pentru a ameliora situația existentă. Guvernul răspunde solicitărilor Consiliului ONU 
pentru Drepturile Omului, ca parte a Evaluării Periodice Universale (UPR – Universal Periodic 
Review). Aproape toți experții intervievați au spus că R. Moldova a abordat într-o manieră 
constructivă și pozitivă al doilea ciclu UPR, care a avut loc în octombrie 2016, acceptând 
majoritatea recomandărilor. Principalul punct de divergență rămâne situația din regiunea 
separatistă Transnistria, pe care guvernul de la Chișinău nu o controlează efectiv.

Rezultatul coordonat al participării la UPR, al rapoartelor internaționale și al presiunii 
societății civile este Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru anii 
2018-202215 (PNADO). Este al treilea document de acest tip. PNADO III abordează toate 
problemele semnalate în rapoartele citate anterior (și altele similare) și este considerat de 
către specialiștii în domeniu consultați ca fiind cel mai bun de până acum, cel puțin din punct 
de vedere al abordării strategice. Însă, atunci când am întrebat experții consultați dacă sunt 
optimiști cu privire la succesul implementării, toți au fost mai degrabă reticenți. Una din 
problemele vizibile imediat este absența unor estimări privind bugetul necesar măsurilor 
propuse. După cum afirma un specialist intervievat: „există un risc major ca (PNADO III) să 
devină încă o formă fără fond, așa cum avem multe strategii în R. Moldova”.

Reieșind din obiectivele acestui raport, nu am făcut o analiză de detaliu a PNADO III (planul 
curent). Vom aștepta cu interes prima evaluare interimară, programată pentru luna mai 2019. 
La o primă lectură, există totuși similarități importante între actualul Plan și cele anterioare. 
Este foarte adevărat că viziunea, structura, limbajul, sunt mult îmbunătățite. Dar în esență, 
toate planurile abordează cam aceleași probleme. În anul 2015, într-un comunicat de presă16, 
Ministerul Justiției spunea că PNADO II este implementat în proporție  de peste 80%. Un lucru 
îmbucurător, dar apare o dilemă: de ce nu se vede nici un impact în indicatorii internaționali 
analizați anterior și de ce subiectele sunt reluate în noul Plan? 

Nu căutăm un răspuns direct la această întrebare, care ar face obiectul unei alte cercetări. 
Am formulat-o pentru că exprimă esența a ceea ce am observat privind din mai multe 
perspective. R. Moldova știe că are probleme legate de respectarea drepturilor omului; știe 
care sunt aceste probleme și, formal, caută să le rezolve, dezvoltă strategii și planuri de 
acțiune din ce în ce mai bune și coerente; dar problemele persistă. Fractura evidentă este la 
implementare: toți experții consultați sunt de acord că, în ciuda afirmațiilor oficiale, punerea 
efectivă în aplicare a planurilor de acțiune nu este nici pe departe atât de completă.

14. Rapoartele citate în acest paragraf pot fi consultate la adresa:  
https://promolex.md/category/publicatii/drepturile-omului/?lang=ro

15. Disponibil la: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376768
16. Disponibil la: http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2752

https://promolex.md/category/publicatii/drepturile-omului/?lang=ro
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376768
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2752
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Insistând cu întrebările, ajungem aproape întotdeauna la același răspuns: este o problemă de 
mentalitate. „Majoritatea populației nu crede în drepturile omului, sau ale celorlalți oameni”. 
„Persoanele chemate să implementeze nu înțeleg, nu susțin aceste măsuri”. Exemplele din 
același registru pot continua. 

Lipsa resurselor necesare și mentalitatea sunt cele două cauze ale limitării progresului 
în domeniul respectării Drepturilor Omului. 

Atunci când vrem să schimbăm mentalitățile, discutăm despre sistemul de educație. Până 
să ajungem acolo, mai avem nevoie de un pas: să măsurăm „mentalități” (opinii, percepții, 
prejudecăți, stereotipuri etc.) cu ajutorul sondajelor de opinie și ceea ce putem afla din datele 
pe care le avem.

PERCEPȚII PRIVIND DREPTURILE OMULUI

Vom analiza în continuare felul în care cetățenii Republicii Moldova se raportează la drepturile 
omului. Vom folosi în principal două cercetări majore publicate în ultimii ani, iar ocazional 
vom face referire la alte studii.

Prima cercetare se intitulează Percepții asupra Drepturilor Omului în Republica Moldova17  
și a fost publicată în anul 2016 de către Avocatul Poporului, cu sprijinul PNUD. Cercetarea 
combină sondajul pe un eșantion reprezentativ național și discuții de grup, folosind date 
culese în decembrie 2015. Cercetarea măsoară, în principal, raportarea cetățenilor la diverse 
drepturi și instituții chemate să apere aceste drepturi. 

A doua cercetare este Biserică și Stat în Republica Moldova18, publicată de Fundația Soros-
Moldova în anul 2017. Și aceasta combină datele cantitative (sondaj) cu cele calitative (discuții 
de grup, interviuri individuale). Datele au fost culese în august-septembrie 2016, iar în ceea ce 
privește temele relevante pentru acest raport, accentul este pus mai degrabă pe valori și percepții.

Sondajele abordează tematica DO din mai multe perspective, dar una din întrebările centrale 
rămâne „În ce măsură credeți că sunt respectate Drepturile Omului în Republica 
Moldova?” În decembrie 2015, 68% dintre respondenți spuneau că se încalcă sistematic, iar 
27% că se încalcă ocazional, conform raportului Percepții asupra DO în Republica Moldova. 
Rezultatul diferă de evaluările internaționale, dar și de opiniile exprimate de specialiști în 
discuții individuale de care aminteam mai sus. Cercetarea menționează că din discuțiile de 
grup a rezultat o opinie diferită: „Părerea experților în domeniul drepturilor omului este că 
majoritatea drepturilor sunt respectate, ținând cont de faptul că există și situații de încălcare 
parțială a unor drepturi. De exemplu, dreptul la educație este respectat în Republica Moldova, 
însă în procesul de studii sunt pe larg răspândite plățile informale, astfel se limitează 
anumite drepturi.” (p. 20).
Raportul de cercetare nu caută direct să explice acest răspuns, dar în conjuncție cu alte 
răspunsuri putem să formulăm trei ipoteze. 
 Prima este legată de lipsa de informare, pentru că doar 8% dintre respondenți se 

consideră pe deplin informați, și doar jumătate consideră că sunt întrucâtva informați 
pe acest subiect. În secundar, principala sursă de informare este mass-media, 
indicată ca atare de 80% dintre cei intervievați. Discursul mediatic pe tema drepturilor 
este foarte critic, subliniind adesea aspectele negative („ca la noi, la nimeni”). 

17. Studiul poate fi consultat la adresa: http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/publications/joint-publications/
perceptions-of-human-rights-in-the-republic-of-moldova.html

18. Disponibil la: https://www.soros.md/publication/studiu-biserica-stat-republica-moldova

http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/publications/joint-publications/perceptions-of-human-rights-in-the-republic-of-moldova.html
http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/publications/joint-publications/perceptions-of-human-rights-in-the-republic-of-moldova.html
https://www.soros.md/publication/studiu-biserica-stat-republica-moldova


Educație pentru drepturile omului în învățământul preuniversitar din Republica Moldova18

 A doua ipoteză rezultă din enumerarea drepturilor. De departe, sectoarele cu cele 
mai mari probleme semnalate de respondenți sunt cele sociale: sănătate, muncă, 
asistență socială. Ipoteza este că majoritatea respondenților resimt absența unor 
servicii publice de calitate ca pe o încălcare a propriilor drepturi. 

 A treia ipoteză este legată de încrederea foarte scăzută în stat și instituții publice, ceea 
ce face ca o evaluare a tuturor acțiunilor acestora să fie preponderent negativă.

Cu aceste ipoteze, ne îndreptăm către a doua cercetare citată, Biserică și Stat în Republica 
Moldova. În primul rând, și aceasta confirmă nemulțumirea generală față de funcționarea 
statului. Folosind întrebarea similară, „În ce măsură sunt respectate drepturile omului”, dar 
cu altă scală de răspunsuri, aflăm că 49% dintre respondenți au răspuns în foarte mică 
măsură sau deloc și 42% - în mică măsură. Doar 6% au spus în mare măsură și doar 1% - în 
foarte mare măsură. 

Cercetarea Biserică și Stat în Republica Moldova ne oferă însă și o perspectivă mai bună 
privind gradul de informare: la întrebarea „Ce înțelegeți prin drepturile omului?”, deschisă, 
adică fără o listă de răspunsuri, aproape jumătate dintre respondenți nu au putut să 
răspundă (dar acest lucru nu i-a împiedicat să formuleze o opinie la întrebarea despre 
respectarea drepturilor): 18% au spus că nu cunosc această sintagmă, 21% nu au răspuns, 
iar 7% au oferit răspunsuri vagi. Ceva mai mult de o treime, 37%, au răspuns enumerând unul 
sau mai multe drepturi, iar printre cel mai des menționate le găsim din nou pe cele sociale, 
8% au redus drepturile la lege („ai dreptul să faci ce îți permite legea”), și doar 10% au vorbit 
despre universalitatea drepturilor, apropiindu-se deci de conceptualizarea lor. 

Reținem ca un prim rezultat că subiectul Drepturilor Omului este puțin cunoscut, că 
informația vine în principal intermediată de mass-media și că opiniile pe această temă 
reflectă nemulțumirea generală față de funcționarea statului.

VALORI SOCIALE: CONSERVATORISM ȘI INTOLERANȚĂ

Spuneam că a doua cercetare citată, Biserică și Stat în Republica Moldova are o componentă 
consistentă de studiu al valorilor. Analiza valorilor este doar complementară obiectivelor 
cercetării de față, însă este importantă pentru a măsura starea de fapt, pentru a identifica 
dificultățile cu care ne confruntăm și, ca urmare, de a stabili obiectivele educației pentru 
Drepturile Omului. Acest lucru ne permite să trecem de la cunoaștere la interiorizarea 
Drepturilor Omului. 

Cercetarea s-a bazat pe un sondaj reprezentativ pentru populația generală 
neinstituționalizată, în vârstă de 15 ani și peste, care locuiește efectiv în Republica Moldova. 
Datele au fost culese în august-septembrie 2016. Valorile personale se schimbă greu în 
timp, mai cu seamă când discutăm de medii statistice, deci datele rămân relevante. În 
cele ce urmează vom cita o serie de indicatori extrași din capitolul „(In)toleranță și (ne)
discriminare”19, precum și din secțiunea metodologică a studiului, care este disponibil cu 
acces liber pe pagina Fundației Soros-Moldova. 

19. Pentru informații complete despre cum sunt construiți acești indicatori, studiul este disponibil la:  
https://www.soros.md/publication/studiu-biserica-stat-republica-moldova

https://www.soros.md/publication/studiu-biserica-stat-republica-moldova
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Primul indicator este cel al conser-
vatorismului social. Acesta ia valori de 
la 1 – foarte conservator, la 10 – foarte 
liberal. Media națională este prima valoare 
interesantă a indicatorului. Cu cât este 
mai aproape de 1, cu atât societatea este 
mai conservatoare. Pentru R. Moldova, 
media este 2,5, indicând un nivel ridicat 
de conservatorism social. A doua analiză 
interesantă este distribuția răspunsurilor, 
pe care o prezentăm în graficul de mai 
jos. Și aceasta indică o înclinație puternică 
către conservatorism, în partea stângă a 
scalei. Se poate observa că nu mai puțin de 
23% dintre respondenți (sunt luați în calcul 
cei care au avut o opinie) au respins toate 
comportamentele prezentate, adică în cazul 
lor vorbim de un conservatorism radical. 

Acest rezultat este important întrucât persoanele mai conservatoare au tendința să 
respingă mai mult comportamentele pe care le consideră nejustificate la alte persoane, să 
îngrădească libertatea altora în numele propriilor opinii, să limiteze drepturile celorlalți atunci 
când expresia lor contravine propriilor credințe – chiar și atunci când cunosc aceste drepturi! 
Pasul de la cunoaștere la interiorizare se face mai greu în societățile mai conservatoare, iar 
misiunea celor care trebuie să determine schimbarea – școala în cazul nostru – este mai 
dificilă.

Al doilea indicator este cel al intoleranței generalizate. În cazul conservatorismului social 
vorbim de un fundal, de un potențial, un factor care poate determina o evoluție sau un 
fenomen. Pot să existe societăți conservatoare care să păstreze un respect ridicat pentru 
drepturi fundamentale: spre exemplu, unele landuri germane. Intoleranța este activă, 
determină de multe ori acțiuni. 

Pentru acest indicator a fost utilizată o metodă clasică, cea a distanței sociale. Respondenților 
le-a fost prezentată o listă de grupuri sociale minoritare, cu solicitarea de a indica în ce 
tipuri de relații sociale ar accepta să intre cu membrii acestora. „Distanța” socială rezultă din 
depărtarea tot mai mare de respondent, într-un fel de cercuri concentrice: să facă parte din 
familie (cel mai aproape), să fie prieten, să fie vecin, să fie din aceeași localitate, respectiv 
să locuiască în Republica Moldova (cel mai departe). Din nou, vom folosi datele în două 
moduri. Mai întâi, vom prelua din studiul amintit un tabel (Figura 4) care arată distribuția 
răspunsurilor pentru fiecare grup social. 
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Figura 3. Conservatorismul social - distribuție pentru sondaj 
reprezentativ național. Sursa: „Biserică și Stat în Republica Moldova”.
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Tabelul se citește pe rând, de la stânga la dreapta. Să luăm ultimul rând: 70% dintre 
moldoveni nu ar dori ca persoanele cu HIV să trăiască în R. Moldova, 77% nu ar accepta să 
se stabilească în localitatea lor, 83% nu i-ar dori ca vecini, 87% nu și i-ar face prieteni, iar 93% 
nu i-ar vrea în familie. Pe scurt, cu cât este mai mare bara roșie, cu atât respingerea e mai 
mare. Tabloul vorbește de la sine: e aproape complet roșu.

Discutăm de două tipuri de intoleranță. Primul este intoleranța specifică, cea care se 
adresează în particular unui grup. În cazul nostru, intoleranța specifică este mare în toate 
situațiile, dar foarte mare pentru grupuri precum homosexuali, alcoolici, consumatori de 
droguri. Al doilea tip este intoleranța generalizată, atunci când toate sau un număr mare 
de grupuri minoritare este respins de o persoană. Pentru R. Moldova, valoarea indicatorului 
toleranței generalizate este 6,5. Considerăm această valoare ca fiind ridicată, ceea ce denotă 
o societate intolerantă. Spre comparație, în România, în 2011, valoarea acestui indicator este 
de 1,9, deci mult mai aproape de 0.20 Dar tot în România, date din 199921, indica o valoare în 
jur de 5 a unui indicator asemănător (nu au fost folosite exact aceleași întrebări, dar datele 
rămân comparabile). Prin urmare, putem vorbi de progres, cel puțin în cazul României. Pentru 
R. Moldova, lecția importantă este că progresul este posibil.

ROLUL SISTEMULUI DE EDUCAȚIE

Datele de sondaj citate mai sus ne arată care este situația generală la acest moment, adică 
problema cu care ne confruntăm și căreia trebuie să îi răspundem cu politici publice. Pentru 
a dezvolta politici coerente, trebuie să identificăm cauzele problemei și să le adresăm. Putem 
face multe ipoteze privind cauzele ce au condus la starea de fapt: morala oficială a perioadei 
comuniste a perpetuat anumite stereotipuri; schimbările tumultoase din anii recenți au 
afectat o mare parte a populației, care tinde să devină mai conservatoare; școala nu reușește 
să schimbe mentalitățile; cei mai activi, mai liberali membri ai societății emigrează masiv; 
populația rămasă îmbătrânește și devine mai conservatoare; propaganda sau mesajele 
simplificate din mass-media potențează stereotipurile și prejudecățile. Toate acestea se 
suprapun și nu avem un model statistic suficient de puternic care să ne permită să calculăm 
cu exactitate contribuția fiecărui factor. Avem însă o altă metodă prin care să estimăm 
impactul factorului care ne interesează în cercetarea de față, adică educația formală.

20. Sursa: cercetarea Religie și comportament religios, Fundația Soros-România.
21. Sursa: Barometrul de Opinie Publică, ediția octombrie 1999, Fundația Soros-România.

 

Persoane de altă etnie/naționalitate   23   28   3   38   44
Romi / țigani   38   47   60   69   79
Evrei   33   41   48   54   65
Sectanți   60   68   75   80   86
Musulmani   61   68   73   78   85
Homosexuali   84   89   94   95   97
Alcoolici   76   81   90   95   97
Consumatori de droguri   84   89   95   97   99
Persoane care trăiesc cu HIV/SIDA   70   77   83   87   93

Să locuiască în
Republica Moldova

Să locuiască în
aceeași localitate

Să fie vecin Să fie prieten Să facă parte 
din familie

Figura 4. Distanța socială - distribuție pentru sondaj reprezentativ național. 
      Sursa: „Biserică și Stat în Republica Moldova”.
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Eșantionul componentei cantitative a studiului Biserică și Stat în Republica Moldova, 
sondajul de opinie, a inclus persoane cu vârsta de 15 ani și peste. Pentru că eșantionul a 
avut un număr mare de cazuri (2.000), putem construi un sub-eșantion pentru grupa de 
vârstă 15-20 de ani. Aceste persoane se află încă în școală sau au părăsit-o foarte recent. 
În secțiunea următoare vom vorbi despre reforma curriculară care a introdus noi conținuturi 
în ceea ce privește EDO. Pentru acest moment al studiului reținem că reforma a început 
în perioada 2010-2011, deci persoanele din sub-eșantionul selectat au beneficiat direct de 
aceste modificări. Am verificat dacă se înregistrează o schimbare semnificativă statistic pe 
cele două dimensiuni: cunoaștere și interiorizare.

Dintre tinerii între 15 și 20 de ani, 84% afirmă că Drepturile Omului sunt puțin sau foarte 
puțin respectate în Republica Moldova. Așa cum am arătat, media națională este de 91%. 
Diferența este semnificativă statistic. Este totuși un indicator slab, pentru că există ipoteza 
că trecerea prin viață, confruntarea directă cu situații concrete, modifică această percepție. 
Mai interesante sunt răspunsurile la întrebarea ce sunt Drepturile Omului. Doar 10% dintre 
tineri au răspuns că nu cunosc sintagma (față de media națională de 18%), în schimb 19% 
(față de 10%) au vorbit despre universalitatea drepturilor, iar 42% (față de 37%) au făcut referiri 
la unul sau mai multe drepturi individuale. Este important că între tineri întâlnim de două 
ori mai multe cazuri care enumeră mai multe drepturi și că între răspunsuri găsim o mai 
mare varietate de drepturi civice, politice, sociale etc. Pe scurt, datele sugerează că în ceea 
ce privește cunoașterea, tinerii aflați la școală sau care au absolvit recent sunt mai bine 
informați decât media populației. Este însă discutabil dacă există o masă critică.

Lucrurile stau însă diferit atunci când vorbim de interiorizare. Vom relua cei doi indicatori 
descriși mai sus pentru populația generală. Am definit indicatorul de conservatorism social, 
cu valori între 1 (foarte conservator) și 10 (foarte liberal) și am arătat că media națională este 
2,5, ceea ce indică o societate foarte conservatoare. Pentru grupa de vârstă 15-20 de ani, 
media este 3,2, deci ceva mai mare, dar diferența nu este semnificativă statistic.

Am definit intoleranța generalizată ca numărul mediu de grupuri sociale minoritare pe care 
respondenții nu le acceptă ca vecini. Pe scala distanței sociale, considerăm că relația de 
vecinătate reprezintă o situație de mijloc, nici foarte apropiată („membru al familiei”), nici 
foarte îndepărtată („locuitor al țării”). Indicatorul ia valori între 0 (foarte tolerant) și 10 (foarte 
intolerant), iar media națională pentru R. Moldova este de 6,5, o valoare considerată ridicată. 
Din nou, în cazul tinerilor de 15-20 de ani, nu apare o diferență semnificativă statistic, media 
acestui indicator fiind de 6,7 (deci, puțin mai mare).

Ajungem astfel la concluzia că școala nu reușește să devină o contrapondere la celelalte 
medii și canale de educare și informare ale tinerilor (familie, mass-media, prieteni etc.) în 
ceea ce privește schimbarea mentalităților. Noua generație – sau cel puțin acea parte a 
ei care se află în țară – reproduce intoleranța și conservatorismul generațiilor anterioare, 
chiar dacă, ca medie, este ceva mai bine informată despre Drepturile Omului. Aceasta 
este dificultatea majoră căreia trebuie să îi răspundă sistemul de educație, atunci când vine 
vorba despre educație pentru Drepturile Omului.
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În acest capitol vom analiza care sunt mecanismele prin care se face Educația pentru Drepturile Omului în 
învățământul preuniversitar din Republica Moldova. Vom începe prin a puncta modul în care cadrul legal 
și de politici educaționale construiește viziunea despre educația pentru drepturi. Vom arăta că, declarativ, 
este o viziune modernă și în concordanță cu cele mai recente evoluții internaționale. Implementarea 
acestor principii este însă deficitară.

Cele mai importante mecanisme operaționale sunt cursul obligatoriu de educație civică și activitățile 
extracurriculare. Cursul are ca punct forte conținutul său, dar suferă din lipsa resurselor, a pregătirii unei 
părți a profesorilor și o anume izolare în ansamblul educațional. Se află în proces de reconceptualizare, 
concentrat pe îmbunătățirea și dezvoltarea conținuturilor. Există și cursuri opționale, care aduc valoare 
adăugată, dar acestea sunt alese în mică măsură de către școli. 

Integrarea transversală a principiilor educației cetățenești rămâne doar un deziderat. Nu am identificat 
nici eforturi concrete, și cu atât mai puțin rezultate, în ceea ce privește adaptarea conținuturilor și 
pregătirea profesorilor. Mediul educațional rămâne unul ierarhic, dominat de o viziune autoritară, în mare 
măsură inadecvat dezvoltării unei culturi a drepturilor.

La finalul capitolului, vom puncta două teme-cheie care apar pe parcursul întregii analize. Prima este 
pregătirea profesorilor, și voi arăta că există îngrijorări serioase privind cunoștințele și, mai ales, 
mentalitățile corpului profesoral în relație cu Drepturile Omului, dar nu există și preocupări sistemice de 
a adresa această problemă. A doua temă este cea a evaluării în educație, iar argumentul nostru este că 
modul în care este construită evaluarea generală nu doar că nu motivează predilecția pentru drepturi, 
dar în multe situații chiar o inhibă.

VIZIUNE: CADRUL LEGAL ȘI DE POLITICI

Documentul fundamental de politici educaționale în Republica Moldova este Strategia de 
dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 - „Educația-2020”22, adoptată în noiembrie 
2014 prin Hotărâre de Guvern. Tot în noiembrie 2014, a intrat în vigoare și Codul Educației al 
Republicii Moldova23, adoptat prin lege, care are rolul de a stabili cadrul legal în domeniu. 
Strategia sectorială “Educația-2020” vine, conform Hotărârii, să pună în aplicare Strategia 
națională de dezvoltare „Moldova-2020”24, adoptată prin lege în iulie 2012. Întregul demers 
este ancorat în ambițiile europene ale R. Moldova, fiind corelat cu strategiile comunitare.

Este remarcabil că, în ciuda instabilității politice accentuate, documentele fundamentale de 
politici au rămas relativ constante. Cu excepția adăugării agriculturii ca domeniu strategic, 
cele două strategii amintite au rămas neschimbate. Codul Educației a suferit doar câteva 
modificări punctuale. Viziunea de ansamblu rămâne constantă în tot acest timp, ceea ce 
indică un anume consens politic și social pentru direcția de urmat în educație.

22. Disponibil la: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355494
23. Disponibil la: http://lex.justice.md/md/355156/
24. Disponibil la: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=345635

3. Educație pentru Drepturile Omului 
în învățământul preuniversitar

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355494
http://lex.justice.md/md/355156/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=345635
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Această direcție confirmă abordarea educației bazată pe abilitățile de viață și competențele ce 
vor fi dobândite de elevi, o abordare deja prezentă și înainte de adoptarea legilor menționate. 
În acest sens, Codul Educației definește idealul educațional: „formarea personalității cu spirit 
de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și 
competențe necesare pentru angajarea pe piața muncii, dar și independență de opinie și 
acțiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale 
asumate”. Codul preia ca finalitate a educației cadrul european bazat pe nouă categorii de 
competențe-cheie, dintre care una este reprezentată de competențele civice și sociale, cea 
care de obicei subsumează respectul pentru Drepturile Omului.

Strategia ”Moldova-2020” este una axată pe dezvoltare economică și ca urmare viziunea 
despre educație („studii”, conform strategiei) este una mai îngustă, care preferă să vorbească 
despre forța de muncă, și nu despre capital uman, accentul fiind pus pe corelarea între 
educație și piața forței de muncă. Strategia ”Educația-2020” vine să operaționalizeze și în 
același timp să extindă aceste principii către toate componentele sistemului de educație. 
Viziunea strategică îmbină accesul, calitatea și relevanța ca principii fundamentale 
ale educației: „Sistemul de educație al Republicii Moldova în 2020 va fi accesibil tuturor 
cetățenilor, va oferi educație de calitate, relevantă pentru societate și economie, în condiții de 
eficiență economică”. 

Operațional, Strategia “Educația-2020” nu consideră prioritare elementele care țin de 
educația pentru Drepturile Omului, în sensul că nu dedică acestora un obiectiv specific. 
Elemente de drepturi sunt însă integrate transversal în viziunea propusă. Direcția strategică 
Acces la educație și șanse egale, probabil cea mai bine conturată în întreaga Strategie, 
este în sine o pledoarie pentru respectarea drepturilor. În cadrul direcției strategice Studii 
relevante, obiectivele strategice privind asigurarea relevanței și modernizarea curriculară la 
toate nivelurile implică și domeniul urmărit de noi. Nu în ultimul rând, direcția strategică 
Asigurarea coeziunii sociale pentru oferirea unei educații de calitate, prin obiectivele 
specifice formulate, care se referă la responsabilizarea comunității, participarea elevilor, 
educație parentală și parteneriate, descrie în fapt un mediu educațional propice pentru 
cunoașterea și interiorizarea drepturilor.

În paralel, începând cu anul 2013 și cu finalizare în august 2018, Ministerul Educației 
derulează proiectul „Reforma Învățământului în Moldova”25 (PRIM), cu finanțarea Băncii 
Mondiale. Au fost demarate negocieri pentru extinderea acestui proiect, cu același finanțator. 
Unul din obiectivele proiectului este creșterea capacității Ministerului în vederea monitorizării 
reformei. Strategia “Educația-2020” menționează PRIM ca resursă, dar doar în ceea ce 
privește realizarea politicilor privind finanțarea educației. 

Finanțarea strategiei rămâne o problemă majoră. Chiar documentul menționează că nu a 
fost posibil la momentul adoptării să se indice surse de finanțare pentru toate componentele, 
iar absența resurselor este unul din riscurile identificate. Spre exemplu, niciunul dintre 
obiectivele specifice aferente direcției strategice Asigurarea coeziunii sociale nu aveau la 
adoptare o bugetare corespunzătoare și acest lucru a fost doar parțial rectificat pe parcurs. În 
general, majoritatea specialiștilor intervievați opinează că precaritatea resurselor reprezintă 
principalul impediment pentru aplicarea strategiei. „Suntem dependenți de găsirea unor 
finanțări internaționale, pentru că suntem săraci”, a punctat unul dintre ei. 

25. Informații despre proiect pot fi găsite la:  
 https://mecc.gov.md/ro/content/proiectul-bancii-mondiale-reforma-invatamantului-moldova-prim 

https://mecc.gov.md/ro/content/proiectul-bancii-mondiale-reforma-invatamantului-moldova-prim 
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Absența unor obiective specifice pentru educația pentru cetățeni (inclusiv DO) se reflectă în 
absența unor indicatori de monitorizare relevanți în general pentru componenta cetățenească 
a procesului de educație (cu excepția accesului, unde vorbim de indicatori indirecți). Acest 
lucru face ca resursele să nu fie alocate cu prioritate. Prin urmare, nu ar trebui să surprindă 
că evaluarea la jumătatea termenului, publicată de Ministerul Educației,26 arată că tocmai 
obiectivele specifice despre care am discutat sunt cel mai puțin avansate.

Prin urmare, viziunea actuală este una adecvată și coerentă în ceea ce privește EDO. Nu e 
o surpriză: întregul proces de dezvoltare al strategiei a fost corelat, determinat și în bună 
măsură finanțat de partenerii externi, în principal de cei europeni, reflectând prin urmare 
preocupările actuale în interiorul Uniunii Europene și standardele Consiliului Europei în 
domeniu. Este opinia unanimă a tuturor experților consultați, conform căreia documentele 
strategice, la nivel de conținut, sunt bune. Implementarea este însă altceva. Decizia de a 
nu trata domeniul ca prioritar și resursele insuficiente fac ca strategia să nu își atingă un 
potențial major în ceea ce privește educația pentru Drepturile Omului.

MECANISME: CUM FACEM EDUCAȚIE  
PENTRU DREPTURILE OMULUI

Vom discuta în continuare care sunt mecanismele principale prin care prevederile Codului 
Educației și obiectivele Strategiei ”Educația-2020” sunt puse în aplicare. Vom descrie patru 
mecanisme:

1. Cursuri specializate, axate preponderent pe dezvoltarea competențelor sociale și 
civice. Aici includem (1.1.) cursul obligatoriu de Educație Civică și diverse (1.2.) cursuri 
opționale, inclusiv cel intitulat chiar Educație pentru Drepturile Omului.

2. Abordarea transversală a temei Drepturile Omului în toate disciplinele și activitățile 
curriculare.

3. Activități extracurriculare.
4. Mediul educațional, adică modelul organizațional al școlii ca promotor al educației 

pentru Drepturile Omului.

1. CURSURI SPECIALIZATE

Aceste cursuri, și în special cel obligatoriu de Educație Civică, sunt considerate principalele 
vehicule prin care se face educația pentru cetățenie, cu toate valențele ei. Studiul de față s-a 
suprapus temporal, fără intenție, cu un proiect al Ministerului Educației de reconceptualizare 
curriculară a disciplinei Educația Civică. Prin urmare, trebuie să avem în vedere atât lecțiile 
învățate din practica de până acum, cât și așteptările de la noua abordare. 

EDUCAȚIA CIVICĂ

Disciplina școlară Educația Civică este – sau a fost până în iunie 2018 – prevăzută în Planul-
cadru pentru clasele V-XII, în trunchiul comun, obligatoriu, cu câte o oră săptămânal. Rezultă 
un număr total de 35 de ore, dintre care profesorul planifică între 4 și 6 ore pentru „activități 
practice de interes comunitar, organizate în școală și/sau în afara acesteia”. 
Disciplina are un curriculum relativ nou, modernizat recent, în perioada 2010-2011. Definiția 
utilizată pentru educația civică este: „formarea calităților cetățeanului activ și responsabil, 
promotor al valorilor naționale, general-umane și democratice, capabil să-și asume 

26. Documentele relevante sunt disponibile la adresa:  
 http://mecc.gov.md/ro/content/strategia-educatia-2020-evaluare-la-mijloc-de-termen 

http://mecc.gov.md/ro/content/strategia-educatia-2020-evaluare-la-mijloc-de-termen
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responsabilitatea pentru propriul destin și destinul comunității”. Așa cum se observă, definiția 
îmbină elemente de cetățenie și valori universale cu elemente de dezvoltare personală. 
Prin urmare, dimensiunile curriculare includ educația pentru: identitate, valori naționale 
și general-umane, democrație și civism, promovarea sănătății fizice și psihice, precum și 
educație pentru creșterea personală și carieră. 

Alături de manuale, sunt disponibile cu acces facil numeroase resurse educaționale 
valoroase, din mai multe surse: adaptate după modele internaționale; produse de organizații 
internaționale, cum este Consiliul Europei, care au un interes deosebit în domeniu; produse 
în cadrul unor proiecte ale organizațiilor non-guvernamentale; propuse de profesori, de 
cele mai multe ori tot în cadrul unor proiecte cu finanțare externă. Reperele metodologice 
publicate anual de Minister fac referire la astfel de resurse și recomandă utilizarea lor.27 

De regulă, disciplina este predată de profesori de istorie cu specializare pentru educația 
civică. Dar nu este obligatoriu. Directorii de școli au rolul decisiv în nominalizarea profesorului 
care va preda Educația Civică, având posibilitatea să aleagă, spre exemplu, dirigintele. Chiar 
dacă este recomandat ca profesorul să aibă specializare pentru educația civică, există 
situații în care se apelează la alte soluții. Se poate întâmpla din lipsa profesorilor specializați 
sau pentru a completa normele didactice în cadrul școlii. Pentru că decizia se ia la nivelul 
școlii, nu am identificat o statistică centralizată din care să aflăm exact distribuția cazurilor. 
O medie a opiniilor specialiștilor intervievați constată că circa 70-80% dintre cei care predau 
„civica” sunt profesori de istorie. 

Atunci când ne referim specific la Drepturile Omului și nu la cadrul mai larg al civismului, se 
evidențiază un punct slab al situației curente. Nici dimensiunile prezentate mai sus, nici cele 
cinci competențe specifice pe care le menționează curriculumul nu au o referire explicită și 
specifică la drepturi. Tematica drepturilor este transversală întregului demers curricular și 
practic nu ar trebui sau nu s-ar putea acționa ignorând-o. Aceasta este și una din concluziile 
studiului28 despre educația pentru cetățenie activă realizat de Asociația Promo-LEX în anul 
2016. Autoarele au remarcat că la o întâlnire de lucru din 2015, „sugestiile metodologice 
de organizare a procesului educațional la disciplina școlară educația civică, […] elaborate 
în cadrul reuniunii republicane a responsabililor de organizarea procesului educațional la 
educație civică, au vizat și misiunea disciplinei școlare educația civică, care trebuie să constea 
în promovarea unei culturi a democrației și a drepturilor omului”. Putem afirma că profesorii 
sunt conștienți de această dimensiune, dar există întotdeauna riscul ca soluțiile alese efectiv 
pentru clasă să nu pună accentul pe ea.

Percepțiile profesorilor privind Educația Civică sunt preponderent pozitive, dar implică 
unele nuanțe importante. Opinia unanimă a specialiștilor implicați este că, în general, 
acest curriculum este unul bun, modern, în concordanță cu recomandările internaționale în 
domeniu. Totuși, unele persoane intervievate au criticat amalgamul de educație cetățenească 
și dezvoltare personală, nu neapărat pentru că nu se pot face legături interesante, ci pentru 
că astfel se aglomerează prea tare programa. „S-ar putea face mai bine în două ore pe 
săptămână” sau „uneori pur și simplu nu ai timp să faci activitățile exterioare pentru că 
trebuie să atingi toate temele”. Pe de altă parte, sunt profesori care subliniază că există o 
mare libertate de alegere a metodelor, inclusiv în cadru informal, deci argumentul aglomerării 
nu s-ar susține.

27. Ca exemplu, cele mai recente Repere, pentru anul școlar 2018-2019, sunt disponibile la:  
https://mecc.gov.md/sites/default/files/21_ed._civica_ed._pt_societate_ro_2018-2019_final.pdf

28. Gordilă-Bobeico, O. & Pașcanean, L. (2016). „Educația pentru cetățenie activă. Situația actuală și mecanismele de dezvoltare 
continuă a acesteia”. Asociația Promo-LEX.

https://mecc.gov.md/sites/default/files/21_ed._civica_ed._pt_societate_ro_2018-2019_final.pdf
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La polul opus, percepțiile elevilor sunt mult mai ponderate. În cadrul unor discuții de grup, 
elevii au spus că sunt numeroase situații în care „ceva nu funcționează în actualul sistem”. 
Într-una din discuții, cu tineri în general mai implicați decât colegii lor, s-a format un consens 
conform căruia „este o idee bună, dar prost implementată”. Atunci când aprofundăm discuția, 
aproape toți tinerii pot să identifice momente în care cursul de educație civică a fost interesant 
și atractiv, deci „totuși a funcționat”. O altă opinie interesantă susține că aceste competențe 
pentru cetățenie nu sunt suficient de mult integrate în toate disciplinele, pentru că „nu este 
suficient să fie studiate doar la educație civică”. Estimăm că este vorba de o nemulțumire 
generală despre modul în care se predă educația civică în școală, care se reflectă și asupra 
disciplinei Educație Civică, chiar și atunci când aceasta din urmă este bine predată (ceea ce 
nu se întâmplă întotdeauna).

Opinii similare, mai moderate, au exprimat și alți respondenți împreună cu care am discutat 
subiectul, dar nu profesori, ci activiști. Explicația acestora din urmă ține mai ales de rolul 
profesorilor („nu sunt suficient de motivați”, „nu au pregătire corespunzătoare noilor 
cerințe”, „sunt foarte conservatori, nu înțeleg tematica”). De fiecare dată au precizat că nu 
generalizează, că sunt „cazuri și cazuri”. Dar evaluarea subiectivă a ponderii profesorilor care 
nu sunt la cel mai înalt standard diferă de la „mai puțin de un sfert” la „marea majoritate”. 
Prin urmare, este un subiect de divergență, dar existența divergenței devoalează existența 
unor sincope în predarea Educației Civice. 

O opinie comună a profesorilor și elevilor este că „civica”, în multe situații, se contrapune 
culturii dominante în școală, prin trei mecanisme:

 Atitudine: prin natura lor, orele de Educație Civică sunt de multe ori mai deschise, 
îndeamnă la inițiativă sau independență, lucru care nu este apreciat de alți profesori 
sau de directori („cunosc situații în care profesorilor li s-a reproșat că educă la elevi 
prea multă libertate ”; „dacă vorbesc la matematică așa cum vorbesc la civică, mă și 
pleznește [râde]”). 

 Conținut: elevii primesc informații divergente față de unele conținuturi care pun accept 
pe patriotism înțeles ca naționalism sau pe „normalitate” înțeleasă ca respingerea 
diferențelor („am discutat despre identitate, despre stilul meu, dar doamna la română 
nu ne primește dacă ne îmbrăcăm mai deschis, nu mai zic ce ne spune nouă, fetelor, 
la religie”).

 Metode: un stil mai democratic este mai potrivit orelor de Educație Civică, dar stilul 
tradițional e mai degrabă autoritar.

Din această perspectivă, există profesori care simt că ora de Educație Civică este mai degrabă 
o „oază de normalitate” într-o școală ce nu reușește să se reformeze.

CURSURI SPECIALIZATE OPȚIONALE

Nomenclatorul disciplinelor opționale cuprinde numeroase titluri care surprind fațete sau 
aspecte ale educației pentru Drepturile Omului sau în general ale educației pentru cetățenie 
democratică. Cel mai la îndemână este chiar cursul ce poartă numele „Educație pentru 
Drepturile Omului”, introdus la inițiativa organizației Amnesty International Moldova. Mai 
dăm și alte exemple: educație socială și financiară, educație pentru dezvoltarea comunității, 
integrarea europeana pentru tine, educație pentru media etc. 

Aproape toate acestea au în comun faptul că au fost generate în urma unor programe cu 
finanțare din terțe părți, în general în proiecte derulate de organizații non-guvernamentale. 
Proiectele respective includ activități de formare a profesorilor implicați, iar în unele cazuri - 
recompense bănești pentru aceștia, ceea ce le asigură motivarea suplimentară. Nu în ultimul 
rând, proiectele despre care discutăm asigură și activități extracurriculare complementare 
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pentru elevi și profesori. Toate aceste elemente contribuie, în general, la un cadru propice 
pentru dezvoltarea unor cursuri adecvate.

Percepția celor intervievați despre aceste cursuri a fost în general pozitivă. Sunt descrise ca 
„altfel, diferite”, ceea ce constituie o caracterizare pozitivă prin contrast cu opinia proastă față 
de sistemul de educație în general. Sunt „mai deschise”, „aduc informații sau abordări noi”, în 
general sunt privite ca fiind instrumente valoroase, complementare trunchiului comun.

Cursul opțional EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

Evoluția cursului opțional Educație pentru Drepturile Omului este un bun studiu de caz pentru 
avantajele și dezavantajele acestui mecanism. Cursul a fost inițiat de Amnesty International Moldova 
și a trecut prin trei etape.

I. Pilotare
 Prima etapă, de pilotare, a început în 2004, cu 5 școli, cu finanțare din terțe surse. În general, 

cursul a fost bine primit, dar nu au existat resurse la acel moment pentru extinderea proiectului 
pilot. Au fost extrase concluzii care au contribuit la dezvoltarea etapelor următoare.

II. Acreditare
 Un acord de colaborare încheiat cu Ministerul Educației în 2010 a facilitat a doua etapă, de 

acreditare. Organizația a atras finanțare pentru un nou proiect, care a avut ca obiectiv dezvoltarea 
cursului, inclusiv curriculum, manual și ghid pentru profesori. 

 Acestea au avut o recepție mixtă: deși apreciate ca oferind informații noi, resursele propuse 
au fost și criticate, ca fiind „prea tehnice”, sau „fără atenție la aspectele pedagogice”. Chiar și 
inițiatorii spun că a fost o primă încercare, mai degrabă un curs despre DO, simțindu-se nevoia 
dezvoltării pentru a trece la un curs prin sau chiar pentru Drepturile Omului.

III. Dezvoltare
 Chiar dacă disciplina a fost inclusă în oferta de opționale, lipsa finanțării a limitat extinderea 

către mai multe școli. Abia în 2016, organizația a obținut finanțare externă pentru etapa a treia 
de dezvoltare, adică un nou proiect, care a vizat refacerea cursului și extinderea lui pentru toate 
clasele ciclurilor gimnazial și liceal. Pe parcursul anului 2017, a avut loc o nouă pilotare, iar în 
cursul acestui an este definitivată oferta educațională. 

 Metodologia celui mai recent proiect include activități complementare: pregătirea profesorilor, 
sprijinirea unor Grupuri pentru Drepturile Omului în unele școli participante, sprijinirea elevilor 
pentru dezvoltarea unor proiecte asociate cursului. Numărul profesorilor care au beneficiat de 
instruire este în jur de 200. 

 Numărul de școli în care este utilizat opționalul Educație pentru Drepturile Omului este estimat 
undeva între 100 și 120 (estimări ale persoanelor implicate corelate cu cele ale Ministerului 
Educației). 

Încă nu au fost identificate resurse pentru o analiză de impact. Însă informațiile din teren oferă indicii 
importante că acolo unde cursul este utilizat se pot vedea schimbări în primul rând în ceea ce privește 
competențele elevilor implicați, măsurate atât prin evaluări ale profesorilor, cât și prin participarea cu 
succes la activități extracurriculare și dezvoltarea de proiecte proprii.

Trebuie remarcat că, deși sprijinul Ministerului Educației a fost mai degrabă o simplă facilitare a 
dialogului cu școlile, resursele produse și experiența acumulată sunt folosite direct la efortul de 
reconceptualizare curriculară amintit mai sus. Unul din anii de studiu pentru noua disciplină Educație 
și Societate va fi dedicat educației pentru Drepturile Omului, bazându-se pe cunoașterea acumulată 
în cadrul acestui curs opțional. Cursul opțional va rămâne disponibil, complementar celui obligatoriu. 
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Având aceste premise, sunt surprinzătoare problemele menționate de mai mulți respondenți 
cu privire la procedurile de acreditare. Ne așteptăm ca niște cursuri considerate bune și 
care sunt bine primite de public, să fie la fel de bine primite de instituțiile publice. Mai mulți 
intervievați au menționat însă procedurile greoaie, conservatorismul, lipsa de empatie și chiar 
rea-voința unor persoane din comisiile responsabile de acreditare. În aproape toate cazurile, 
discuția a trecut imediat la distanța între „pedagogia teoretică”, care s-ar face în universitățile 
din care provin acești evaluatori, și realitatea din școli. Este o critică des întâlnită și voi reveni 
la ea în secțiunea despre pregătirea profesorilor.

Un dezavantaj important al modului în care sunt dezvoltate aceste cursuri este că face 
destul de scumpă și nesustenabilă replicarea lor după terminarea proiectului în care au fost 
create. Chiar dacă curriculumul dezvoltat este însoțit de ghiduri și alte resurse educaționale, 
în absența unui pachet motivațional complet (formare, beneficii, activități), profesorii sunt mai 
puțin tentați să le testeze din proprie inițiativă, ceea ce limitează replicarea lor în școli ce nu 
au făcut parte din proiectul inițial. 

Deciziile privind cursurile opționale se iau la nivelul școlii. Ministerul Educației nu are 
o statistică centralizată a numărului de școli care au ales un opțional sau altul. Inițiatorii 
unor cursuri susțin că acest lucru ascunde un fenomen îngrijorător, care limitează în fapt 
paleta de opțiuni a elevilor. Școlile folosesc adesea cursurile opționale pentru a completa 
norme didactice, oferind elevilor doar discipline pentru care există o propunere din partea 
unui profesor. În unele cazuri, elevii au solicitat cu succes introducerea unor noi materii pe 
această listă, dar specialiștii intervievați consideră că sunt mai degrabă excepții.

Toți acești factori, luați împreună, fac ca numărul de școli care aleg aceste cursuri să fie 
relativ mic, estimează specialiștii consultați. Poate că îmbunătățirea sistemului informatic 
de management al educației (SIME), prevăzută de prelungirea PRIM, va oferi mai multe date 
pentru a evalua impactul cursurilor opționale. Dar acolo unde sunt alese, ele produc efecte 
pozitive, susțin aceiași specialiști. 

2. ABORDAREA TRANSVERSALĂ

Sub titlul de abordare transversală am grupat două mecanisme de abordare a EDO în 
proiectarea curriculară:

 Curriculum integrat: temele aferente EDO sunt incluse într-una sau mai multe 
discipline, în general din aria curriculară educație socio-umanistică (sau om și 
societate, cum este numită în alte contexte). 

 Principiu educațional trans-curricular: temele EDO sunt prezente în toate disciplinele 
curriculumului, la toate nivelurile de învățământ - atât explicit, cât și implicit. 

În dezvoltarea curriculară recentă, R. Moldova a ales ca referință Carta Consiliului Europei, 
care încurajează abordările integrate și trans-curriculare. „Participarea la democrație poate 
și trebuie să fie învățată în școală, în cadrul oricărei discipline, la orice vârstă”, notează cele 
mai recente Repere metodologice, urmând Carta. Totuși, există consens în rândul actorilor 
din educație că acesta rămâne doar un deziderat, care nu a fost pus încă în aplicare în mod 
sistematic. 

Acolo unde apare, este pentru că profesorul are motivația să o facă. Spre exemplu, un profesor 
de istorie care predă și educația civică spune că în mod constant încearcă să introducă 
elemente de cetățenie la disciplina sa de bază și cunoaște și alți colegi care fac același 
lucru. Un reprezentant al unei organizații non-guvernamentale, care lucrează cu profesori 
responsabili de activități participative în școli, susține că aceștia în mod curent încearcă 
să adapteze metodele învățate și la disciplinele lor, indiferent care sunt acestea. Dar toată 
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lumea adaugă că vorbim de exemple particulare, care nu se replică automat în sistem, deci 
nu poate fi vorba de o masă critică de schimbare.

Despre disciplinele specifice domeniului avem informații multe, iar dificultatea principală 
a fost să sintetizăm această informație pentru a desprinde doar ideile care ne ajută cel 
mai mult la atingerea obiectivelor studiului. În schimb, despre transversalitate ne-am putea 
rezuma să afirmăm că nu există ca abordare sistemică, ci se petrece doar acolo unde există 
profesori motivați să o facă. Doar că ar fi insuficient. Acest „nu există” nu este doar pasiv, 
adică nu ajută. Este un „nu există” activ și nociv, în sensul că dăunează educației pentru 
drepturi.

Spre exemplu, „nu există” conținuturi adaptate dezideratului cetățeniei democratice. Nu 
am întâlnit indicii că în mod sistematic, în practică, se impune principiul trans-curricular în 
dezvoltarea noilor programe din ultimii ani. Astfel de indicii ar fi trebuit să fie directe, în 
ordinele ministrului, sau indirecte, reflectate în opiniile actorilor din sistem. O consecință 
imediată este că nu există preocupare pentru ca manualele, adică resursele educaționale de 
bază, să incorporeze perspectiva Drepturilor Omului. Aici apare consecința nocivă: inerțial, 
manualele perpetuează stereotipuri și prejudecăți. 

Portalul suntparinte.md a realizat o analiză29 a manualelor din perspectiva rolurilor de gen. 
„Manualele școlare din clasele primare perpetuează stereotipuri legate de gen, sugerând 
ideea că locul mamei este în bucătărie, iar al tatălui – la serviciu”, este una din concluzii. 
Observând că situația identificată vine chiar împotriva Strategiei pentru asigurarea egalității 
între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2016-2020, autorii au încercat să afle de 
la Ministerul Educației dacă există vreo procedură care să conducă la reflectarea acestor 
principii strategice în manuale. Răspunsul a fost negativ. Acesta este un bun exemplu 
pentru modul în care manualele perpetuează prejudecățile (în cazul de față, de gen) de la o 
generație la alta.

3. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

Alături de disciplina Educație Civică, activitățile extracurriculare sunt al doilea mecanism ca 
răspândire în ceea ce privește educația pentru drepturi. Multe opinii susțin că este primul 
mecanism din perspectiva impactului.

Activitățile extracurriculare din acest domeniu sunt consecința acțiunilor societății civile și 
a interesului finanțatorilor internaționali, publici sau privați, care adesea au pus accent pe 
educația cetățenească, în toate formele ei. Vorbind despre cursuri opționale, am arătat că 
cele mai multe s-au desprins tocmai din astfel de proiecte. Acesta este doar un exemplu. 
Numeroase organizații lucrează direct cu elevii, angrenându-i în diverse activități cu valoare 
adăugată.

Discuția despre rolul complementar al societății civile este mai amplă și încercarea de sinteză 
va fi cu siguranță simplificatoare. Încercăm să surprindem elementele cele mai importante, 
așa cum au reieșit din interviurile realizate.
 
Există fără îndoială programe dezvoltate de organizații ale societății civile care au rezultate 
remarcabile în domeniul educației civice. În analiza Promo-LEX privind educația pentru 
cetățenia democratică, citată anterior, sunt enumerate mai multe exemple de proiecte de 
succes. Nu există însă o preocupare sistematică de a identifica acele inițiative ce sunt 

29. Analiza este disponibilă la: https://suntparinte.md/manualele-scolare-contemporane-femeia-la-cratita-si-lan-
ga-copii-barbatul-aducator-de-venit/

https://suntparinte.md/manualele-scolare-contemporane-femeia-la-cratita-si-langa-copii-barbatul-aducator-de-venit/
https://suntparinte.md/manualele-scolare-contemporane-femeia-la-cratita-si-langa-copii-barbatul-aduc
https://suntparinte.md/manualele-scolare-contemporane-femeia-la-cratita-si-langa-copii-barbatul-aduc
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scalabile și replicabile la nivel național: „am văzut multe proiecte extraordinare, de mare 
impact în comunitatea în care au fost implementate, dar nu au fost urmate de încercarea de 
a le multiplica, de a face ceva la fel și în alte locuri”, explică un respondent. 

Alți actori au pus în discuție problema evaluării impactului real, dat fiind că rareori finanțatorii 
revin pentru a evalua situația la câțiva ani după încheierea programului: „eu îl învăț astăzi pe 
copil să facă ceva, dar el va folosi asta peste un an sau doi, sau cinci. Cine mai vine să vadă 
că eu am contribuit? Nimeni.” Sau aceeași problemă, din altă perspectivă: „toate organizațiile 
au învățat să facă rapoarte frumoase, totul e perfect. Dar sunt atâtea exemple când mai mult 
au stricat!”. 

Inițiativele organizațiilor societății civile pot avea rezultate concrete, dar depind de finanțări și 
nu sunt stabile în timp. Acest lucru creează o stare de incertitudine și adesea de instabilitate 
a programelor. Educația, prin esența ei, este un domeniu în care schimbările apar lent și doar 
ca urmare a unor programe susținute pe termen lung. Am dat anterior exemplul proiectelor 
care au condus la dezvoltarea cursului opțional Educație pentru Drepturile Omului. Discutăm 
despre o muncă de aproape 14 ani, dar cu multe perioade cu intensitate scăzută, tocmai din 
lipsa unei finanțări susținute. 

4. MEDIUL EDUCAȚIONAL

Am introdus încă din cadrul teoretic ideea că mediul educațional în sine este un mecanism 
de învățare, pentru orice contexte, dar mai cu seamă pentru subiectul nostru. Felul în care 
funcționează micro-societatea școlii determină comportamente, abilități, competențe. 

Formal, acest lucru este acceptat în R. Moldova ca parte a educației. Cităm din nou Reperele 
metodologice pentru educație civică (anul școlar 2017-201830): „Mediul este mesajul – elevii 
pot învăța la fel de mult despre cetățenia democratică prin exemplele prezentate de către 
profesori, prin metode de instruire și prin felul în care este organizată viața școlii”. Reperele 
metodologice sunt un document cu caracter orientativ, dar ele reflectă cadrul legislativ și de 
politici în vigoare. Un studiu publicat în anul 201731 discută pe larg chestiunea guvernanței în 
educație, arătând că documentele de nivel înalt stabilesc pentru mediul educațional o cultură 
participativă și democratică, în concordanță cu principiile directoare ale Codului Educației și 
Strategiei “Educația-2020”. Același autor însă arată că unele principii rămân pur declarative, 
fără urmări concrete.

Opinia că „mediul școlar este ierarhic, nu participativ” este unanim împărtășită de toți actorii 
chestionați. Atunci când am întrebat ce contribuie la această situație, am obținut o listă cu 
numeroși factori: stilul de management, metodele folosite de majoritatea profesorilor, multe 
conținuturi, așteptările societății, precum și însăși structura sistemului, pentru că și relațiile 
între diversele structuri, de la minister la școală, sunt ierarhice.

Datele de sondaj citate deja arată că și societatea în sine apreciază ierarhia clară, ordinea, 
disciplina, în defavoarea inițiativei, libertății, diversității. Școala nu reușește să modifice acest 
cadru. 

30. Disponibile la: https://mecc.gov.md/sites/default/files/educatia_civica_repere_metodologice_rom.pdf
31. Gremalschi, A. (2017) „Guvernanța învățământului general: descentralizare, participare, implicare. Studiu de politici 

educaționale”. Fundația Soros-Moldova. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/educatia_civica_repere_metodologice_rom.pdf
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PREGĂTIREA PROFESORILOR

Există cvasi-consens în discuțiile despre educație că profesorul rămâne principalul factor de 
succes în modelul actual și nici nu există modele viabile de educație care să excludă cu totul 
prezența profesorului. Problematica formării profesorilor a apărut în mod spontan în toate 
interviurile cu specialiști și alți actori relevanți temei noastre. Am menționat deja în mai multe 
secțiuni anterioare legăturile între tema sau mecanismul respectiv și profesori. 

Perspectiva Drepturilor Omului nu este integrată în pregătirea inițială și continuă a 
profesorilor. Formarea inițială suferă pentru că, în general, „Drepturile Omului nu există 
în curriculumul universitar”, așa cum notează un specialist în domeniu. Pentru formarea 
continuă, universitățile pedagogice (și nu numai) oferă cursuri specifice, dar ceea ce lipsește 
este motivarea corespunzătoare a profesorilor de a participa. 

Numărul profesorilor care obțin formare specializată rămâne limitat la trei categorii: cei care 
predau efectiv cursurile specifice din domeniu; cei care participă în proiecte ale organizațiilor 
societății civile (de multe ori cele două categorii se suprapun) și cei care, din proprie inițiativă, 
doresc mai multe informații pe aceste teme. Numărul total este departe de a atinge o masă 
critică.

Subiectul este delicat. El nu atinge doar aspectele de pedagogie specifice perspectivei 
Drepturilor Omului, ci și subiectul recurent al schimbării mentalităților. Ca medie, grupul 
social al profesorilor reproduce profilul valoric al întregii societăți. Dacă școala nu reușește 
să schimbe mentalitatea elevilor, de ce ne-am aștepta să fie altfel în cazul educatorilor? 

Datele de cercetare susțin afirmația conform căreia vorbim de un dublu deficit -  
unul de cunoaștere și unul de acceptare. 

În cadrul cercetării Biserică și Stat în Republica Moldova, au fost organizate interviuri 
cu reprezentanți ai autorităților publice, bisericilor și școlilor din 20 de comunități multi-
confesionale. Analiza răspunsurilor arată că, paradoxal, la reprezentanții școlilor sunt 
întâlnite cele mai negative opinii cu privire la existența diversității, mergând până la a descrie 
diversitatea religioasă ca „anormală” și nefericită. În contrast cu reprezentanții autorităților, 
care au răspuns mai degrabă corect politic la întrebările privind diversitatea, unii dintre 
directorii școlilor și-au exprimat deschis preferința pentru religia majoritară. Diversitatea 
politică este de asemenea problematică pentru ei, dar, după cum a afirmat unul dintre 
intervievați, „cel puțin nimeni nu este un fanatic în legătură cu opiniile politice”. 

Discriminarea este una din temele centrale când discutăm despre Drepturile Omului. 
Reprezentanții școlilor sunt convinși că știu ce înseamnă discriminare, dar din exemplele 
oferite nu putem extrage o înțelegere comună asupra termenului. Chiar dacă majoritatea 
respondenților pot oferi exemple de discriminare ca tratament diferit, înțelegerea 
mecanismelor nu este la fel de bună. În opinia aceluiași respondent, romilor li se pot refuza 
unele servicii dacă nu au un comportament „normal” și ar trebui să fie pedepsiți pentru 
comportamente anormale, iar această pedeapsă nu poate fi considerată „discriminare”. În 
cazul particular al homosexualității, discriminarea este înțeleasă de către un respondent 
ca o formă de violență fizică. Un altul descrie o atmosferă de conflicte verbale frecvente 
între etnicii ucraineni și moldoveni, dar nu consideră că este vorba de discriminare pe criterii 
etnice. Raportarea discriminării este adesea considerată un mijloc de a obține un tratament 
special: un respondent dă exemplul romilor care susțin că copiii lor au primit note mai mici 
decât meritau. Și nu o dată a fost dat exemplul unui grup care merită unele privilegii (copiii 
supra-dotați), dar nu primesc sprijin special (așa cum se întâmplă cu copiii cu dizabilități).
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Într-un mod similar, reprezentanții școlilor cred că atât ei, cât și elevii au o bună cunoaștere 
asupra problematicii drepturilor. Însă atunci când au fost întrebați despre exemple de 
drepturi, doar doi dintre respondenți au indicat mai mult de două, și nici un drept anume nu 
a fost menționat de mai mult de două persoane. 

Rezultatele cercetării concordă cu opiniile exprimate de specialiștii în educație intervievați. 
Aproape toți au spus că în ceea ce privește înțelegerea și acceptarea Drepturilor Omului, 
există o problemă în interiorul corpului profesoral. „Sunt foarte mulți profesori în vârstă pe 
care nu mai poți să îi schimbi”, a rezumat un respondent această problemă. Alți specialiști au 
indicat și că formarea inițială și continuă pe aceste teme este insuficientă, ceea ce contribuie 
la perpetuarea problemei. 

DESPRE EVALUARE 

Vom încheia acest capitol cu o scurtă discuție despre evaluare. Aceasta are două componente: 
evaluarea activităților specifice, respectiv integrarea în evaluarea generală a elevului. 

Am arătat că problema de fond constă în faptul că educația cetățenească eșuează în a face 
o schimbare semnificativă a mentalităților. Acest lucru se reflectă într-o problemă specifică 
a tuturor mecanismelor amintite anterior. Profesorii recunosc dificultatea evaluării felului în 
care au fost interiorizate conceptele, deși știu că este parte a competențelor specifice pe 
care trebuie să le fixeze. Există cu certitudine profesori care reușesc să facă acest lucru, 
într-o măsură sau alta, dar și profesori (probabil semnificativ mai mulți) care se limitează la 
o evaluare a cunoștințelor acumulate. 

În particular pentru activitățile extracurriculare, am întâlnit des opinia că multe proiecte în 
cadrul cărora sunt realizate nu includ suficiente resurse pentru o evaluare corespunzătoare 
a impactului. În general, se merge pe implicația teoretică, din literatura de specialitate, că 
anumite tipuri de activități produc schimbarea dorită. Probabil că este adevărat. Nu știm însă 
întotdeauna magnitudinea schimbării produse și modul în care se corelează cu alte efecte 
ale experienței integrale de educație (nu doar proiectul în cauză).

Lucrurile se complică și mai mult atunci când punem în discuție includerea competențelor 
civice și sociale în evaluarea generală a elevilor. Opinia generală este că, în fapt, evaluarea 
generală rămâne cantonată într-o evaluare a cunoștințelor la „disciplinele de bază”, adică 
acele materii care au relevanță pentru examenele naționale și traiectoria profesională. 
Nu există în mod real o consecință directă a ignorării întregii oferte de cursuri dedicate 
drepturilor, inclusiv cele obligatorii: o „notă proastă” la „civică” are un impact limitat asupra 
carierei elevului. Mai mult, sunt situații care se transformă într-o evaluare negativă a elevului. 
Specialiștii intervievați au dat exemple în care elevii care au încercat să aplice ceea ce au 
învățat despre drepturi (spre exemplu, să își ceară drepturile) au fost pedepsiți (spre exemplu, 
cu mustrări sau chiar cu scăderea unor note) pentru atitudinea lor.

Această abordare se reflectă și în atitudinea față de activitățile extracurriculare, care tinde 
să devină conflictuală. Respondenții au explicat în mai multe moduri acest conflict: părinții 
nu înțeleg, activismul nu este considerat „serios”, disciplina/obediența este mai importantă 
decât participarea, familia nu susține implicarea civică, profesorii/școala nu susțin. Am primit 
mai multe exemple de tineri care s-au implicat o perioadă în comunitate, dar au încetat 
sub presiunea familiei să se concentreze pe aspectele „serioase” ale vieții: învățat pentru 
examene, căutat un loc de muncă, întemeiat o familie. Toate sunt simptome ale unei societăți 
care nu valorizează pozitiv implicarea și în care, de multe ori, tinerii sunt inhibați să aloce 
timp și resurse unor astfel de activități. 
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Din păcate, sunt semne că aceeași atitudine se reflectă în școală. Am întâlnit exemple de 
situații în care elevii sunt descurajați să se implice în diverse activități pentru că nu mai 
au timp de învățat „ceea ce contează”; profesori de educație civică admonestați pentru că 
deturnează elevii de la „comportamentul normal”; profesori de diverse discipline care sunt 
invidiați, ironizați sau chiar izolați atunci când introduc metode participative în activitatea lor, 
acuzați că o fac pentru „a deveni populari” și că astfel contribuie la deteriorarea „atmosferei” 
în școală. Nu avem date pentru a măsura magnitudinea fenomenului. Dar el există și face 
mult rău.

Există însă un stimulent extern pentru participarea la activități civice: intenția de a 
urma cursurile la universități internaționale. Mai mulți reprezentanți ai unor organizații 
internaționale, dar și elevi de liceu, ne-au spus că sunt elevi care participă la astfel de 
proiecte pentru a-și îmbunătăți CV-ul și a-și crește șansele de a obține o bursă. Nu am 
întâlnit exemple de astfel de factori motivanți care să se adreseze elevilor care intenționează 
să rămână în țară.

În mod similar, deși atât cadrul legal și de politici, cât și toate recomandările și instrucțiunile 
emise de către Ministerul Educației îndeamnă la construirea unui mediu educațional 
participativ, democratic, care să pună în valoare educația pentru drepturi, în fapt nu există o 
preocupare pentru a introduce indicatori relevanți în procesele manageriale de evaluare, de 
evaluare instituțională și evaluare a calității. Școlile pot lesne să „bifeze” pur formal aspectele 
legate de mediul educațional, fără a exista consecințe reale. 

Trebuie menționat că o bună parte a problemei constă în procedura anterioară de 
numire a directorilor de școli, pe viață. Trecerea la mandate limitate, în baza unui proiect 
de management, este un pas important înainte. Nu am identificat o analiză sistematică 
a impactului din perspectiva care ne interesează în acest studiu, iar exemplele punctuale 
constatate indică situații diferite, de la școli care s-au reformat profund, la școli neschimbate. 
Aspectul pe care vrem să îl subliniem, din perspectiva evaluării, este că astfel de schimbări 
nu sunt în mod sistemic luate în calcul.
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4. Ce e de făcut? O foaie de parcurs 
pentru schimbare

Ultimul capitol al raportului încearcă să privească în viitor. Am descris în capitolele anterioare 
situația existentă. Starea de fapt nu este încurajatoare: școala pare să eșueze sistematic în 
misiunea ei de a pregăti cetățeni. Chiar dacă idealul educațional adoptat prin Codul Educației 
include in extenso perspectiva cetățenească, el nu a fost încă operaționalizat corespunzător. 
Există însă premisele unei evoluții pozitive și, foarte important, există deja mecanisme care 
să conducă la această schimbare.

Însă înainte de orice, este necesară o discuție despre sistemul de educație în ansamblu. 
Educația pentru Drepturile Omului este doar o parte, și nicio parte nu poate fi semnificativ 
mai bună ca întregul. Este necesar un salt calitativ al educației în ansamblu. Vom enumera 
principalele probleme sistemice ce au revenit recurent în discuțiile cu actorii din educație. Nu 
este nici scopul și nici locul acestui studiu să propună soluții în acest sens, dar ele trebuie 
abordate.

Între problemele de sistem întâlnim inevitabil chestiunea finanțării. R. Moldova este un 
stat în curs de dezvoltare, dependent de asistență internațională. Chiar dacă investește în 
educație un procent din PIB net superior mediei europene, pentru că PIB-ul este mic, suma în 
cifre absolute este insuficientă. Orice măsură suplimentară propusă ar trebui să indice sursa 
de finanțare. Este o limitare asumată a acestui studiu că nu discută perspectiva economică, 
resursele necesare pentru schimbare (mai multe detalii în anexa metodologică). Totuși, pentru 
acele tipuri de măsuri pe care le recomandăm, există o sursă insuficient exploatată, tocmai 
asistența internațională. De aceea propunem crearea unui program comun al donatorilor 
care să finanțeze programe strategice ale Ministerului Educației și proiecte ale școlilor și 
organizațiilor non-guvernamentale, într-o manieră coordonată și stabilă în timp.

Plecând de la aceste premise, capitolul urmează structura analizei anterioare și propune o 
serie de măsuri grupate astfel:
 Viziune: un rol central pentru educația pentru drepturile omului/pentru cetățenie în 

documentele strategice ce vor fi adoptate, “Moldova-2030” și „Educația-2030”.
 Sprijinirea reformei: măsuri prin care sunt limitate riscurile și crește impactul 

reconceptualizării curriculare, inclusiv monitorizarea pe termen lung și extinderea 
programului de pregătire a profesorilor.

 Resurse educaționale: crearea și alimentarea unui depozit național de resurse 
educaționale deschise pentru EDO.

 Sprijinirea alternativelor: cartografierea ofertelor de cursuri opționale și activități 
extracurriculare, introducerea unor evaluări de impact și promovarea lor prin programe 
de granturi.

 Cultură organizațională: programe de mentorat pentru directori și granturi de  
dezvoltare organizațională pentru școli, axate pe componenta participativă.

 Pregătirea profesorilor: măsuri normative și de stimulare a creșterii ofertei de formare 
inițială și continuă care să includă perspectiva Drepturilor Omului.

Toate măsurile propuse includ o abordare participativă, cu un rol pentru toți actorii implicați.
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PROBLEMELE SISTEMICE ALE EDUCAȚIEI

Educația pentru Drepturile Omului este doar o parte a întregului sistem de educație publică. 
La acest moment, este o parte minoră, adesea marginală. Putem și vom discuta acest 
aspect. Dar înainte de orice, trebuie să notăm un truism: nicio parte, oricât de mare, nu 
poate fi semnificativ mai bună decât întregul. Există un spațiu important de îmbunătățire a 
calității educației pentru Drepturile Omului în învățământul preuniversitar, în cadrul actual, 
dar acesta este limitat de însăși calitatea întregului sistem.

Cele mai importante probleme sistemice ale educației sunt cunoscute: le-am cules din 
articole și studii publicate, din strategiile naționale și din discuțiile cu specialiștii. Niciuna nu 
este ignorată de autoritățile responsabile. În limita resurselor disponibile, de timp, bani și 
competență, se încearcă rezolvarea lor.
 
Nu vom încerca să oferim soluții. Ar depăși mult scopurile acestui studiu, resursele alocate 
și priceperea autorului. Dar este necesar să le trecem în revistă, pentru că de găsirea unor 
soluții depinde progresul pe termen lung.

Pregătirea profesorilor. Atât formarea inițială, cât și cea continuă se află în suferință. Universitățile au 
întârziat nepermis cu reformarea propriilor module de pregătire pentru profesori. Formarea continuă este 
inconsistentă: putem găsi aproape orice combinație între cursuri inovatoare și cu adevărat utile, și cursuri 
fade, făcute doar pentru a bifa o întâlnire. Lipsește o evaluare și ierarhizare a întregii piețe de formare.

Salarizarea. Probabil că nu mai e nevoie de argument: salariul unui profesor este mult prea mic. Este 
grăitor faptul că în ciuda unei curbe demografice descendente, există numeroase situații de deficit de 
profesori. Se apelează la reconversii rapide și rechemări de la pensie (după unele estimări, s-a depășit 
procentul de 40% de profesori aflați la vârsta pensionării). 

Cariera didactică. Reforma carierei didactice pare să fie un proces care nu se termină și nici nu duce nicăieri. 
Nu a fost găsit echilibrul necesar între protejarea profesorului (prin stabilitate) și marja de intervenție 
a autorității pentru protejarea elevilor. Multe decizii de politică educațională sunt încă influențate de 
perspectiva „sindicală”: nevoia de a proteja locurile de muncă are prioritate în fața idealului educațional, 
în ciuda deficitului de profesori.

Conținutul. Curriculumul național a trecut printr-o perioadă de schimbări, considerate în general a fi 
pozitive, dar procesul de reformă se prelungește pe fondul instabilității politice, astfel încât există sincope 
în ceea ce privește coerența programelor și multe lipsuri cu privire la resursele educaționale aflate la 
dispoziția profesorilor. Întârzierea reformei afectează major relevanța conținuturilor educaționale pentru 
viața socială și piața forței de muncă.

Guvernanța. Școlile rămân în mare măsură instituții organizate ierarhic, societăți închise, conduse 
autoritar. Prevederile Codului Educației privind democratizarea mediului educațional rămân neaplicate. 
Sunt încă așteptate rezultatele introducerii unei evaluări specifice a școlilor din această perspectivă.

Infrastructura și baza materială. Includ aici atât rețeaua școlară, cât și dotările fiecărei școli. Dezvoltarea 
infrastructurii educaționale este limitată de resursele existente. Deși R. Moldova investește un procent 
însemnat din PIB în educație, mult peste media Uniunii Europene, sumele absolute nu sunt suficiente 
pentru asigurarea unui mediu educațional propice. Investițiile sunt inegale și multe școli depind de 
contribuții, mai mult sau mai puțin benevole, ale părinților.

Evaluarea și asigurarea calității. Sub acest titlu am inclus toate problemele legate de evaluare: a 
profesorilor, a școlilor, a proceselor administrative, a managementului educației, a impactului întregului 
proces. Este aproape imposibil să fie asigurată o educație de calitate fără o evaluare consistentă și onestă, 
bazată pe date, folosind instrumente profesionale și complet independentă de influențe politice sau de 
orice altă natură.
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Citind lista, poate părea că tot sistemul de educație e o mare problemă. Este doar efectul 
deciziei de a include doar punctele slabe. Pe de altă parte, evaluările internaționale arată că 
da, tot sistemul de educație e o mare problemă. Într-un mod mai diplomatic spus, acest lucru 
transpare chiar și din lectura Strategiei „Educația-2020”.

Lista nu se dorește exhaustivă, dar se poate argumenta că orice altă problemă identificată 
poate fi subsumată uneia din categoriile de mai sus. De fapt, scopul principal este să 
semnalăm că există probleme sistemice, care afectează întreg procesul de învățământ, și nu 
doar educația pentru drepturile omului.

LOCUL EDO ÎN VIZIUNEA EDUCAȚIEI  
DIN REPUBLICA MOLDOVA

Idealul educațional al Republicii Moldova, formulat prin Codul Educației, poate fi descompus 
în două componente majore: integrarea pe piața muncii, respectiv integrarea în viața civică. 
A doua include în mod explicit componenta de Drepturile Omului, reflectată prin referirea la 
valorile universale. 

Argumentul nostru este că viziunea strategică actuală este excesiv calată pe prima 
componentă, piața muncii. Strategia “Moldova-2020” privește educația („studiile”) strict din 
perspectiva creării „forței de muncă”. În continuarea ei, Strategia „Educația-2020” include 
problematica cetățeniei preponderent implicit, cu excepția direcției strategice care urmărește 
crearea unui mediu educațional participativ, dar care nu are indicatori specifici de monitorizare 
și suferă cel mai mult din lipsa resurselor. Așa cum spuneam, Strategia pare să considere 
capitalul uman al țării preponderent în termeni de „forță de muncă” și prea puțin în termeni 
de „cetățeni”. 

Aceeași situație se reflectă apoi în aplicarea verticală a strategiei, în politici și programe și 
alocarea de resurse. Au prioritate aspectele care conduc la un bun produs pentru piața forței 
de muncă. Paradoxal, cei mai buni absolvenți aleg să muncească… pe alte piețe, pentru că 
oferta locală este slabă și prost plătită. Cei care rămân nu sunt pregătiți corespunzător să fie 
cetățeni, așa cum ne arată datele statistice.

A început deja dezbaterea publică în jurul Strategiei Naționale de Dezvoltare (SND) 
„Moldova-2030”, care continua actuala SND „Moldova-2020”. Conceptul noii strategii, inspirat 
în mare măsură de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă32 (ODD), depășește abordarea axată 
exclusiv pe economie. Una din cele 10 priorități propuse în concept se referă la educație și se 
intitulează: „Oportunități egale pentru educație relevantă și de calitate pe tot parcursul vieții”. 

Strategia “Moldova-2030”, document propus în dezbatere publică33 deja privește educația în 
ambele dimensiuni ale idealului educațional: 

„Dar, mai important este faptul că educația este asociată cu un șir de beneficii non-economice, 
precum îmbunătățirea stării de sănătate, implicarea civică și socială, un climat de securitate și 
de confort social mai bun, ceea ce implicit are și o contribuție majoră în creșterea productivității 
economiei naționale. Importante pentru oameni și pentru societate în ansamblu sunt abilitățile 
funcționale obținute prin educație. Competențele și caracterul calității care sunt dezvoltate de 
către școală, mai degrabă decât calificările și certificatele, fac oameni mai de succes și mai 
pregătiți în viața lor profesională și în cea privată”. 

32. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (Sustainable Development Goals) reprezintă o agendă de 17 obiective de nivel înalt 
adoptată de Organizația Națiunilor Unite ca țintă pentru anul 2030. Mai multe detalii: https://sustainabledevelopment.un.org/

33. Toate citatele și referințele din acest paragraf și următoarele au în vedere documentul propus spre dezbatere pe portalul 
particip.gov.md, la adresa: http://particip.gov.md/categoryview.php?cat=5&l=ro

https://sustainabledevelopment.un.org/
http://particip.gov.md/categoryview.php?cat=5&l=ro
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Dintre prioritățile propuse - 9 la număr, una singură se referă însă explicit la componenta 
cetățenească a idealului național, majoritatea rămase ancorate în viziunea care dă prioritate 
încadrării pe piața forței de muncă. 

Documentul a fost publicat pentru dezbatere la finalul lunii martie. Până la sfârșitul lunii 
august, deci cinci luni mai târziu, nu se înregistrase nici un comentariu sau sugestie la acest 
capitol, ceea ce arată un interes scăzut al cetățenilor. Un Grup de lucru este responsabil de 
redactarea direcțiilor strategice, a obiectivelor specifice și a indicatorilor pentru monitorizare. 
Este de așteptat ca în etapa următoare adoptării SND, să înceapă lucrul la Strategia 
sectorială „Educația-2030”.

Acest moment de redefinire a viziunii naționale pentru următorul deceniu prezintă o 
oportunitate importantă pentru toți actorii interesați de educația pentru Drepturile Omului:

 Guvernul trebuie să își asume această componentă a idealului educațional și să o 
convertească în obiective specifice relevante, însoțite de indicatori de monitorizare 
inteligenți, atât în Strategia de țară, cât și în cea sectorială.

 Societatea civilă trebuie să participe activ la dezbatere (nici un comentariu în trei luni 
nu este un exemplu bun) și, atunci când este cazul, să propună formulări alternative 
în sensul celor enunțate la punctul anterior.

 Finanțatorii internaționali, publici sau privați, trebuie să găsească o cale prin care să 
pună la comun resurse prin care să sprijine componentele relevante ale strategiilor. 

ACȚIUNEA COORDONATĂ A FINANȚATORILOR

Punctul trei al recomandării anterioare introduce în discuție nevoia de acțiune coordonată 
a finanțatorilor internaționali, publici sau privați. În mai multe rânduri pe parcursul analizei 
am amintit despre problema lipsei resurselor sau a inconsistenței sprijinului financiar, în 
atingerea unor obiective sau buna funcționare a unor mecanisme. Amintim câteva dintre 
aceste instanțe:

 Obiectivele specifice relevante ale Strategiei „Educația-2030” sunt sub-finanțate și 
prin urmare progresul este lent;

 Acțiuni pe scală largă, cum este reconceptualizarea curriculară, nu au resurse 
suficiente pentru activitățile complementare (în cazul menționat, formarea profesorilor 
implicați);

 Proiectele organizațiilor societății civile, care asigură mecanisme precum cursurile 
opționale sau activitățile extracurriculare, nu pot fi desfășurate corespunzător pe 
termen lung, din cauza sincopelor de finanțare;

 Proiecte care nu sunt cuprinse în prioritățile strategice, dar ar putea avea impact 
major (spre exemplu, analiza manualelor din perspectiva DO) sunt întotdeauna 
amânate, deși costurile nu sunt mari;

 Rareori există resurse pentru proiecte pe termen lung. Or, impactul în educație apare 
doar prin investiția constantă pe durata a cel puțin un ciclu educațional.

Toate aceste exemple au în comun faptul că nu sunt proiecte mari de reformă, ci acțiuni 
complementare. Prima categorie, a proiectelor mari, își găsește de obicei sprijinul financiar. 
Acțiunile complementare, care ar trebui să fie implementate de mai mulți actori, uneori 
independent unii de alții, dar pe termen lung, sunt cele care suferă din lipsă de resurse. 

Majoritatea finanțatorilor internaționali prezenți în R. Moldova au o preocupare strategică pentru 
educația cetățenească, în toate formele ei. Însă rareori aceste preocupări sunt coordonate, 
ceea ce creează dificultăți suplimentare: adaptarea la cerințele mai multor finanțatori scade 
calitatea proiectelor; apar sincope de finanțare; nu se pot face planuri pe termen lung. 
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O soluție care a fost testată anterior, cu rezultate bune atunci când a fost efectiv implementată, 
este punerea la comun a informațiilor și resurselor prin structuri de tipul ”forumul donatorilor”. 
O astfel de abordare ar conduce la crearea unui centru de sprijin pentru proiecte de educație 
pentru drepturile omului, cu mai multe obiective:

 Coordonarea strategiilor, astfel încât să fie întotdeauna complementare și să se 
limiteze la maxim suprapunerile;

 Schimb permanent de informații despre proiecte și rezultatele lor, pentru a facilita 
replicarea practicilor pozitive, a permite dezvoltarea ideilor în cascadă și a evita 
suprapunerile;

 Oferirea unei perspective de sprijin pe termen lung, fără sincope de finanțare, prin 
punerea în comun a resurselor financiare într-un singur fond accesibil organizațiilor 
societății civile și școlilor prin apeluri de proiecte transparente;

 Sprijinirea, din același fond, a unor proiecte ale Ministerului Educației, complementare 
reformei aflate în desfășurare;

 Crearea unei practici și a unui mecanism eficient pentru evaluarea impactului 
diverselor inițiative sprijinite în timp.

ÎMBUNĂTĂȚIREA MECANISMELOR EDO

1. CURSURI SPECIALIZATE

CURSURILE EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Reconceptualizarea disciplinei Educație Civică va introduce începând cu anul școlar 2018-
2019 două discipline noi: Educație pentru Societate și Dezvoltare Personală. Ambele conțin 
elemente legate de Drepturile Omului: primul - aproape integral, cel de-al doilea - în anumite 
module. 

Punctul forte al proiectului este dat de conținuturile noilor discipline. Ministerul Educației 
a convocat grupuri de lucru formate din profesori cu experiență, iar rezultatul este unanim 
apreciat de specialiștii consultați. 

Punctele slabe sunt reprezentate de sprijinul insuficient pentru profesorii ce urmează să 
implementeze schimbarea și de inexistența unor planuri specifice pentru monitorizare, feed-
back și îmbunătățirea permanentă a conținuturilor și practicilor educaționale. 

RECONCEPTUALIZAREA DISCIPLINEI EDUCAȚIA CIVICĂ

În luna martie 2018, Ministerul Educației a inițiat un proiect ambițios, dar accelerat, de 
reconceptualizare a disciplinei Educație Civică. Conform planului oficial, în noua configurație se vor 
desprinde două discipline noi:
 Educație pentru Societate, care va include toate elementele de educație pentru cetățenie. 

Aceasta va avea alocată o oră obligatorie săptămânal, pe întreaga durată a ciclurilor gimnazial 
și liceal. Va fi predată de profesori specializați.

 Dezvoltare Personală, care va cuprinde o varietate de teme (cunoaștere de sine, sănătate, 
carieră, securitate personală, asigurarea calității vieții pe mai multe dimensiuni etc.). Va fi de 
asemenea obligatorie pe durata întregii educații preuniversitare. Va fi predată de învățători și 
profesori diriginți. Ora va face parte din norma didactică a profesorilor respectivi (separat de 
ora de dirigenție).
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În luna aprilie, s-au constituit grupuri de lucru pentru elaborarea curriculumului la aceste discipline 
noi. Profesorii implicați au lucrat în perioada aprilie-mai. În luna iunie 2018, au fost publicate în 
dezbatere publică și apoi adoptate proiectele celor două programe școlare. În luna august, au 
fost programate formări în cascadă, în care toți profesorii implicați în predarea noilor programe să 
fie instruiți în folosirea acestora. Noile discipline vor intra în școli de la începutul noului an școlar, 
astfel: Educație pentru Societate - la clasele de început de ciclu gimnazial și liceal; Dezvoltarea 
Personală - la toate clasele.

Au fost prevăzute formări în cascadă pe parcursul lunii august 2018, folosind resursele 
interne ale Ministerului Educației. Acestea ar trebui să includă toți profesorii care vor preda 
noile discipline începând cu luna septembrie. Cel puțin teoretic, este discutabilă eficiența 
acestor formări din mai multe perspective: timpul aflat la dispoziție pentru a organiza formări 
de calitate; resursele financiare și logistice implicate; energia profesorilor, care sunt chemați 
în perioada care ar trebui să fie dedicată recuperării psihice și fizice. Situația e mai critică 
pentru profesorii care vor preda Dezvoltare Personală, această disciplină fiind o noutate. 
Putem presupune că va fi mai ușor pentru cei ce predau Educație pentru Societate, aceasta 
fiind o continuare a Educației Civice.

De asemenea, nu sunt evidente planurile de monitorizare și îmbunătățire continuă a noilor 
discipline. Chiar dacă autorii sunt specialiști valoroși, este dificil ca într-un timp atât de scurt 
să fie anticipate toate riscurile și prevăzute planuri de contingență. Nu în ultimul rând, la 
acest moment nu există un stoc de resurse educaționale la dispoziția profesorilor, care să 
ajute în procesul educațional și, dacă este nevoie, să compenseze absența unei formări 
aprofundate. 

Aceste limitări pot fi transformate în oportunități, prin introducerea unor activități 
complementare actualului proiect de reconceptualizare curriculară:

 Crearea unui grup de lucru independent, alcătuit din specialiști și practicieni în 
educație (includem desigur profesorii, la ambele categorii) care să monitorizeze 
continuu efectele și să ajusteze întregul cadru în funcție de necesități, pentru a 
obține un impact maxim. Grupul de lucru va funcționa cel puțin pe durata unui ciclu 
de educație.

 Extinderea planului de instruire a profesorilor la durata întregului an școlar următor, 
astfel încât:
Profesorii direct implicați în predarea noilor discipline să participe la cel puțin 

două runde de formare;
Formările să fie treptat extinse pentru a include și alți profesori, care să fie 

familiarizați cu noile conținuturi și să înțeleagă cum le pot folosi la propriile 
discipline.

 Realizarea unui depozit național de resurse educaționale deschise, care să cuprindă 
diverse tipuri de resurse relevante pentru noile conținuturi introduse, și care să se 
dezvolte treptat, devenind principala sursă de cunoaștere. Depozitul va fi inițial 
alimentat cu materiale create de specialiștii implicați și folosite la formări, urmând 
să fie apoi alimentat cu resurse create de profesori. 

 Încurajarea profesorilor să creeze resurse și să contribuie la depozit, prin concursuri 
periodice și prin includerea unor beneficii asociate carierei didactice (spre exemplu, 
contribuțiile valoroase să fie considerate avantaje la obținerea unor beneficii în 
carieră, în interiorul sistemului actual). Este acceptat că un profesor are beneficii 
importante de dezvoltare profesională atunci când devine și creator de resurse. 
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CURSURI OPȚIONALE

Am arătat că, în general, cursurile opționale sunt percepute ca având valoare adăugată, 
chiar dacă nu există o metodă validată de măsurare a impactului lor. 

Limitările acestui mecanism sunt mai degrabă sistemice: spațiul curricular redus alocat 
școlilor și costurile relativ mari ale replicării în condițiile optime (care implică activități 
complementare). Prima limitare are o rezolvare sistemică, care ține de configurarea întregului 
curriculum național, inclusiv planurile-cadru. Deci, discuția este la alt nivel. 

Problema resurselor și problema evaluării pot fi rezolvate prin implementarea fondului 
comun pentru democrație în școală, menționat anterior. Fondul va introduce un instrument de 
evaluare a impactului cursurilor propuse și va organiza apeluri de proiecte pentru susținerea 
școlilor care aleg să introducă în oferta curentă cele mai valoroase cursuri. Instrumentul de 
evaluare și tematica apelurilor vor fi dezvoltate într-o manieră participativă de către instituțiile 
donatoare și organizațiile societății civile cu experiență în domeniu. 

Complementar (sau ca substitut, în cel mai rău caz), Ministerul Educației va încuraja 
organizațiile care au propus cursuri opționale să le dezvolte și ca resurse destinate 
dezvoltării orizontale a cursurilor din trunchiul comun, și să le adauge la depozitul de resurse 
educaționale deschise. 

2. ABORDĂRI TRANSVERSALE

Contextul actual oferă o oportunitate unică pentru a face trecerea către abordări transversale 
reale, nu doar declarative: este în curs o reformă curriculară, care include reconceptualizarea 
curriculumului la unele discipline și rescriere la altele. 

Ministerul Educației va putea să aleagă una din cele două metode recomandate în literatura 
de specialitate, curriculum integrat sau principiu educațional trans-curricular, pentru a 
introduce tematica educației pentru Drepturile Omului în întreg curriculumul. Și în acest 
caz vorbim de o schimbare sistemică, dar contextul favorabil face realistă discuția despre 
implementarea ei. 

În paralel, este necesar și util un exercițiu de analiză critică a manualelor din perspectiva 
Drepturilor Omului, folosind modelele disponibile în alte țări. Rezultatele acestui exercițiu vor 
fi:

 Observații critice asupra manualelor existente, care să conducă la îmbunătățirea 
acestora;

 Definirea unor standarde pentru noile programe, manuale și alte resurse educaționale 
create sau aprobate de Ministerul Educației;

 Un compendium de bune practici care să fie utilizat atât la crearea viitoarelor 
programe, cât și direct de către profesori.

Exercițiul va fi asumat de Ministerul Educației, în sensul coordonării procesului și 
angajamentului de a respecta recomandările rezultate, dar probabil va fi necesar să fie 
finanțat din surse externe. Avantajul este că poate fi puternic modularizat pe discipline, ani 
de studii și tipuri de resurse, astfel încât să fie realizat în comun de un număr mare de actori.

O variantă alternativă este implicarea universităților, astfel încât fiecare modul (disciplină/an 
de studiu/manual) să devină un proiect de cercetare al unei grupe de studenți, coordonați 
de un profesor. 
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3. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

Situația activităților extracurriculare este una paradoxală: pe de o parte, ele sunt considerate 
mecanismul cu cel mai mare impact în dezvoltarea competențelor sociale și civice. Pe de 
altă parte, activitățile extracurriculare sunt percepute ca exterioare învățării, o percepție 
comună profesorilor și părinților. Sunt primele la care se renunță atunci când „este nevoie 
de timp”.

Ne aflăm din nou în fața unei probleme preponderent sistemice. Pentru a avea un spațiu mai 
larg pentru activități extracurriculare este nevoie de o schimbare de viziune în proiectarea 
curriculumului național. Până la această schimbare, trebuie găsite mijloacele prin care să 
poată fi fructificată la maxim valoarea adăugată a activităților existente. 

Certificarea este întotdeauna o metodă bună de a învinge reticența și neîncrederea. Prin 
colaborarea între toți actorii implicați, se poate dezvolta un instrument de evaluare a 
impactului programelor propuse. Pentru a stimula școlile și organizațiile să folosească acest 
instrument, vor fi introduse într-o bază de date centralizată acele modele ce au fost evaluate 
și catalogate ca practici pozitive. Școlile vor fi încurajate să le folosească, inclusiv printr-un 
program de micro-granturi. 

Lecțiile învățate din activitățile existente vor deveni o nouă sursă pentru alimentarea 
depozitului de resurse educaționale, sub diferite forme (secvențe de învățare, ghiduri, 
proiecte etc.). 

În limitele cadrului legal existent, se poate pune în discuție reorganizarea calendarului anului 
școlar, astfel încât să permită un spațiu dedicat activităților extracurriculare, după modelul 
proiectului săptămâna „Școala Altfel” din România. Un schimb de experiență transnațională 
în acest domeniu este un proiect fezabil, inclusiv cu obținerea finanțării prin programul 
bilateral de asistență.

„ȘCOALA ALTFEL”

„Școala Altfel” este un program național de dezvoltare socio-emoțională a elevilor introdus în 
sistemul de educație preuniversitară din România în anul școlar 2011-2012. A purtat mai multe nume 
în timp („Săptămâna Altfel”, „Să știi mai multe, să fii mai bun”), dar modelul a rămas neschimbat. 

Pe scurt, timp de o săptămână, elevii sunt angrenați în activități de educație în contexte non-formale. 
Participarea este obligatorie, dar conținutul este la decizia școlii. Activitățile se pot desfășura în 
școală sau în afara ei. Ele pot fi realizate (și chiar este recomandat) în parteneriat cu instituții 
culturale (muzee, biblioteci etc.) sau organizații non-guvernamentale.

În primii ani, programul s-a desfășurat în toate școlile în aceeași săptămână. Ulterior, școlile au 
obținut responsabilitatea de a alege săptămâna din anul școlar în care derulează activitățile din 
program.

Ministerul Educației centralizează oferta partenerilor externi și o pune la dispoziția școlilor, 
publicând periodic ghiduri de implementare. 

Principalele beneficii ale programului sunt: expune elevii la metode diferite, atractive, de educație; 
crește capacitatea școlilor și a profesorilor de a lucra cu metode și în contexte non-formale; întărește 
legăturile între școală și comunitate; îmbunătățește asimilarea competențelor sociale de către elevi.
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Principalul dezavantaj este legat de finanțare: aceasta trebuie asigurată de comunitățile locale, 
mai ales pentru activitățile din afara școlii. Astfel poate să crească inechitatea între comunități 
dezvoltate și comunități sărace. Totuși, au fost semnalate numeroase situații în care donatorii 
privați (internaționali, naționali sau locali) au susținut aceste activități.

4. MEDIUL EDUCAȚIONAL 

În ultimii ani, începând cu adoptarea Codului Educației, cadrul normativ s-a îmbunătățit 
considerabil în ceea ce privește transformarea școlilor în organizații participative. Este 
reglementată inclusiv implicarea comunității extinse, spre exemplu printr-o procedură de 
evaluare a instituțiilor de învățământ general privind respectarea cadrului normativ-juridic în 
interacțiunea cu organizațiile obștești ale părinților. 

Așteptăm deci continuarea implementării acestor măsuri, conștienți că există dificultăți 
majore, pentru că este o schimbare profundă, care se ciocnește de mentalități adânc 
înrădăcinate și de inerția sistemului.

În același timp, știm din nenumărate experiențe că simpla legiferare a unei măsuri nu schimbă 
starea de fapt. Abordările de sus în jos trebuie însoțite de stimulente care să determine 
interesul celor chemați să implementeze schimbarea. 

Centrul de greutate al schimbării de guvernanță este directorul școlii. Numirea unui director 
nou poate fi însoțită de introducerea automată într-un program complex de mentorat care să 
includă cel puțin câteva elemente: 

 un mentor dedicat, specialist cu experiență în management educațional, din  
R. Moldova sau din străinătate; 

  un program special de formare, care să includă schimburi de experiență cu instituții 
similare din străinătate; 

 un bonus material de succes, pentru atingerea unor indicatori privind mediul 
educațional participativ.

Complementar, pentru școli este recomandat un program de granturi pentru dezvoltare 
organizațională axat pe un mediu educațional participativ. Grantul va conține condiția ca 
o parte a bugetului obținut să fie utilizat pentru activități selectate în urma unui proces de 
bugetare participativă care să includă elevii, părinții și comunitatea locală. Pentru creșterea 
implicării autorităților locale, poate fi impusă condiția unei cofinanțări, chiar și simbolică, din 
partea acestora. 

PREGĂTIREA PROFESORILOR

Aceasta constituie, din nou, o problemă de sistem, care așteaptă o abordare sistemică. 
Întregul cadru de formare inițială și continuă a profesorilor necesită o reformă profundă. Acest 
obiectiv prezent în Strategia „Educația-2020” este neîndeplinit și probabil va fi din nou inclus 
în viitoarea Strategie. 

R. Moldova nu este singură în această situație. Toate țările foste comuniste au același 
traseu sinuos în ceea ce privește reforma carierei didactice, inclusiv formarea. Schimbările 
tehnologice și sociale rapide fac ca discuția să fie relevantă și pentru țările dezvoltate. Sigur, 
este discutabil în ce măsură alte țări amână atât de des luarea unor decizii necesare, dar 
dureroase (politic), însă nu este scopul nostru. 
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În așteptarea unei reforme comprehensive, există chiar și în cadrul actual câteva măsuri care 
pot să aducă o îmbunătățire pe termen scurt în ceea ce privește interiorizarea perspectivei 
despre drepturi de către corpul profesoral. Să ne amintim că am stabilit că discutăm despre 
două dimensiuni ale problemei, cunoaștere și acceptare, și că ne dorim ca toți profesorii și mai 
ales cei care nu sunt de specialitate să fie formați. Prin urmare, recomandările includ:

 Modificarea planului-cadru pentru formarea inițială care să includă obligatoriu module 
pentru drepturile omului;

 Stimularea revizuirii modulelor existente pentru a include transversal dimensiunea 
drepturilor, prin analiza critică a conținuturilor și metodelor existente;

 Deschiderea pieței de formare continuă către furnizori netradiționali (organizații non-
guvernamentale, firme de consultanță), prin recunoașterea competențelor obținute în 
cadrul programelor acestora;

 Stimularea furnizorilor de educație să dezvolte programe de formare continuă axate 
pe Drepturile Omului, noi sau revizuite, prin oferirea de granturi de dezvoltare;

 Includerea programelor axate pe Drepturile Omului în programele anuale de formări 
finanțate de stat;

 Stimularea tuturor profesorilor să se înscrie la aceste programe, prin oferirea unor 
bonusuri care pot fi de tipul recunoașterii profesionale sau chiar materiale (micro-
granturi pentru dezvoltare personală).
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În analiza de mai sus am inserat mai multe recomandări și idei de acțiune. Această ultimă 
secțiune a studiului nu face decât să reia într-o formă concisă toate aceste propuneri.

0. Probleme sistemice

Pregătirea profesorilor. Salarizarea. Cariera didactică. Conținutul. Guvernanța. 
Infrastructura și baza materială. Evaluarea și asigurarea calității.
Orice parte a sistemului nu poate fi semnificativ mai bună decât întregul. Rezolvarea 
problemelor sistemice reprezintă o condiție necesară a unui impact semnificativ în 
ceea ce privește educația pentru Drepturile Omului.

1. Viziune

1.1. Asumarea componentei cetățenești a idealului educațional și includerea ei în 
Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova-2030”.

1.2. Dezvoltarea aceleiași componente printr-o direcție strategică, cu obiective 
specifice și indicatori de monitorizare relevanți, în viitoarea Strategie 
„Educația-2030”.

1.3. Participarea activă la dezbaterea din jurul adoptării celor două strategii.

Actori și acțiuni

Guvernul
Partide politice

Asumarea politică a componentei cetățenești a idealului 
educațional.

Guvernul
Extinderea consultării publice dincolo de spațiul online, pentru a 
asigura participarea unui număr mai mare de cetățeni.

Ministerul  
Educației 

Stimularea implicării active a profesorilor și școlilor în dezbatere, 
prin acțiuni de informare și dezbateri locale; 

Inițierea unor pre-consultări pentru viitoarea Strategie 
„Educația-2030”, prin care să asigure corelarea celor două 
documente strategice și implicarea actorilor interesați.

Societatea 
civilă, profesori, 
școli

Participarea activă la dezbatere, prin furnizarea de opinii și 
recomandări;

Exemple pozitive de implicare directă a liderilor societății civile;

Stimularea participării cetățenilor prin acțiuni de informare și 
organizarea unor dezbateri locale, inclusiv în școli.

Finanțatori
Oferirea de granturi pentru extinderea dezbaterii, cu precădere în 
comunitățile rurale.

Harta schimbării
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2. Resurse financiare

2.1. Acord de cooperare între Ministerul Educației și finanțatorii internaționali, 
publici și privați, pentru coordonarea strategiilor și schimb activ de informații.

2.2. Crearea Fondului pentru Democrație în Educație, o sursă de finanțare pentru 
educația cetățenească.

Actori și acțiuni

Ministerul  
Educației 

Inițierea demersului prin adresarea unei invitații formale la 
consultări;

Participarea activă, politic și tehnic.

Finanțatori

Exprimarea disponibilității de a participa la demers;

Alocarea unor resurse financiare pentru Fondul pentru Democrație 
în Educație;

Asigurarea, prin rotație, a secretariatului, inclusiv prin alocarea 
resurselor necesare.

Societatea 
civilă, profesori, 
școli

Crearea unei platforme de cooperare a societății civile care să 
devină partenerul de dialog al Fondului pentru Democrație în 
Educație;

Pregătirea unui document de poziție care să susțină necesitatea 
demersului. 

3. Reconceptualizarea disciplinelor de bază

3.1. Crearea unui grup de lucru independent pentru monitorizarea implementării.

3.2. Plan extins de instruire pentru profesori.

Actori și acțiuni

Ministerul  
Educației 

Crearea grupului de lucru, printr-un proces deschis de selecție a 
specialiștilor în educație;

Coordonarea demersului;

Alocarea unor resurse pentru planul de instruire elaborat de 
grupul de lucru;

Implementarea planului de instruire.

Universități, 
școli, societatea 
civilă

Desemnarea unor participanți voluntari la grupul de lucru 
independent; 

Furnizarea de informații și expertiză pentru grupul de lucru.

Finanțatori
Alocarea unor resurse pentru planul de instruire elaborat de 
grupul de lucru.
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4. Resurse educaționale

4.1. Crearea unui depozit național cu resurse educaționale deschise, relevante 
temei Drepturile Omului.

4.2. Stimularea profesorilor să devină creatori de resurse, care vor ajunge parte a 
depozitului.

4.3. Atragerea în depozit a resurselor educaționale rezultate din cursuri opționale 
și activități extra-curriculare.

Actori și acțiuni

Ministerul  
Educației 

Crearea unei depozit național de resurse educaționale deschise;

Dezvoltarea unei politici naționale prin care orice resursă 
educațională produsă cu bani publici să fie publicată cu acces 
liber, în depozitul național;

Introducerea, în colaborare cu societatea civilă, a unui program 
național de stimulare a profesorilor să devină creatori de resurse.

Universități, 
școli, societatea 
civilă

Furnizarea pro-activă a resurselor create în programe proprii 
pentru depozitul național.

Finanțatori
Furnizarea pro-activă a resurselor create în programe proprii 
pentru depozitul național.

5. Cursuri opționale tematice

5.1. Dezvoltarea și implementarea unui instrument standard de evaluare a 
impactului cursurilor opționale acreditate.

5.2. Program de mini-granturi pentru școlile care aleg în oferta curentă cursuri cu 
impact ridicat.

Actori și acțiuni

Ministerul  
Educației 

Dezvoltarea, într-o manieră participativă, a instrumentului de 
evaluare; 

Organizarea evaluării cursurilor din oferta curentă, precum și a 
noilor cursuri acreditate;

Instituirea unei scheme de finanțare (mini-granturi) prin care să 
stimuleze școlile să aleagă cursuri cu impact ridicat.

Universități, 
școli, societatea 
civilă

Participarea activă cu expertiză la toate aceste demersuri;

Auto-organizarea unei platforme naționale prin care să introducă 
un standard auto-asumat de lucru în școli. 

Finanțatori
Participarea activă cu expertiză la toate aceste demersuri;

Sprijinirea financiară și logistică a programului de mini-granturi.
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6. Abordare transversală

6.1. Adoptarea formală a unui mecanism transversal de reflectare a perspectivei 
DO în curriculum.

6.2. Program național de analiză critică a manualelor din perspectiva Drepturilor 
Omului.

6.3. Revizuirea treptată a conținuturilor la toate disciplinele și clasele.

Actori și acțiuni

Ministerul  
Educației 

Adoptarea unor norme prin care să impună obligativitatea 
reflectării perspectivei DO în noile conținuturi (programă, manuale, 
alte resurse) ce sunt în curs de dezvoltare; 

Inițierea și implementarea unui program de evaluare a 
conținuturilor existente din perspectiva DO, cu accent pe analiza 
critică a manualelor;

Continuarea proiectului de reformă curriculară.

Universități, 
școli, societatea 
civilă

Participarea activă cu expertiză la toate aceste demersuri.

Finanțatori Participarea activă cu expertiză la toate aceste demersuri.

7. Dezvoltarea activităților extracurriculare

7.1. Crearea unei baze de date naționale cu oferta de activități extracurriculare a 
organizațiilor non-guvernamentale.

7.2. Program de mini-granturi pentru școlile și organizațiile care replică activități 
cu impact pozitiv.

7.3. Schimb bilateral de experiență cu România în ceea ce privește programul 
săptămânal „Școala Altfel”.

Actori și acțiuni

Ministerul  
Educației 

Crearea bazei de date;

Dezvoltarea, într-o manieră participativă, a unui instrument de 
evaluare a impactului activităților incluse în baza de date;

Instituirea unei scheme de finanțare (mini-granturi) prin care să 
stimuleze școlile să aleagă activități cu impact ridicat;

Inițierea demersurilor pentru realizarea schimbului de experiență, 
inclusiv prin analiza oportunității de a fi inclus în programul 
bilateral de asistență pentru dezvoltare.
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Universități, 
școli, societatea 
civilă

Înscrierea propriei oferte de activități în baza de date;

Aplicarea voluntară a instrumentului de evaluare pentru propriile 
activități;

Auto-organizarea unei platforme naționale prin care să introducă 
un standard auto-asumat de lucru în școli; 

Participarea activă cu expertiză la toate aceste demersuri.

Finanțatori

Înscrierea propriei oferte de activități în baza de date;

Aplicarea voluntară a instrumentului de evaluare pentru propriile 
activități;

Participarea activă cu expertiză la toate aceste demersuri;

Sprijinirea financiară și logistică a programului de mini-granturi.

8. Mediul educațional

8.1. Program de mentorat pentru directorii de școli.

8.2. Program de granturi pentru școli, pentru dezvoltarea organizațională axată 
pe construirea unui mediu participativ.

Actori și acțiuni

Ministerul  
Educației 

Inițierea și implementarea programului de mentorat pentru 
directorii de școli;

Demararea unor discuții bilaterale cu țări membre ale Uniunii 
Europene pentru a sprijini, financiar și cu expertiză, programul de 
mentorat, inclusiv prin organizarea unor schimburi bilaterale;

Instituirea unei scheme de finanțare (granturi) pentru dezvoltarea 
organizațională a școlilor.

Finanțatori
Sprijinirea financiară și logistică a programelor de mentorat și de 
granturi.

9. Pregătirea profesorilor

9.1. Modificarea planului-cadru pentru formarea inițială astfel încât acesta să 
includă obligatoriu module pentru drepturile omului.

9.2. Revizuirea modulelor existente pentru a include transversal dimensiunea 
Drepturilor Omului, prin analiza critică a conținuturilor și metodelor existente.

9.3. Deschiderea pieței de formare continuă către furnizori netradiționali 
(organizații non-guvernamentale, firme de consultanță), prin recunoașterea 
competențelor obținute în cadrul programelor acestora.

9.4. Stimularea furnizorilor de educație în vederea dezvoltării de programe de 
formare continuă axate pe Drepturile Omului, noi sau revizuite, prin oferirea 
de granturi de dezvoltare.

9.5. Includerea programelor axate pe Drepturile Omului în programele anuale de 
formări finanțate de stat.
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9.6. Stimularea tuturor profesorilor de a se înscrie la aceste programe, prin 
oferirea unor bonusuri de tipul recunoașterii profesionale sau chiar materiale 
(micro-granturi pentru dezvoltare personală).

Actori și acțiuni

Ministerul  
Educației 

Inițierea unei dezbateri naționale care să conducă la cele mai 
bune soluții pentru implementarea schimbărilor necesare în 
programul de pregătire a profesorilor;

Adoptarea transparentă a modificărilor legislative necesare 
pentru atingerea obiectivelor menționate.

Universități
Inițierea unor demersuri voluntare pentru adaptarea propriilor 
programe de formare inițială a profesorilor. 

Finanțatori Sprijinirea financiară și logistică a programelor de granturi.
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Studiul este, în primul rând, un efort de sinteză. Tematica Educației pentru Drepturile Omului/ 
Educației pentru Cetățenie Democratică (EDO/ECD) este una de mare interes, atât la nivel 
internațional, cât și național.

Întrebările de cercetare

Întreg studiul a fost structurat în jurul a patru întrebări majore de cercetare. La rândul ei, fiecare 
întrebare majoră a fost declinată pe patru planuri: context național, context internațional, activități, 
impact, rezultând întrebări suplimentare, țintite către elemente specifice ce au condus la trasarea 
foii de parcurs.

Q1. Care este scopul educației pentru drepturile omului în Republica Moldova?

Prima întrebare se referă la ținta foii de parcurs. Analiza literaturii în domeniu ne arată că sunt trei 
posibile răspunsuri la această întrebare generală:

 Cunoașterea propriilor drepturi pentru a fi conștient de ele și a le revendica.
 Cunoașterea drepturilor celorlalți pentru a le respecta.
 Internalizarea spectrului de valori asociat ideologiei drepturilor omului. 

Cele trei răspunsuri sunt din ce în ce mai largi, fiecare cuprinzându-le pe cele anterioare: cunoscând 
drepturile celorlalți, le cunoști și pe ale tale, iar internalizarea valorilor implică și cunoașterea 
drepturilor.

Ipoteza de bază pentru această întrebare a fost că Republica Moldova a ales, ca stat, obiectivul 
cel mai larg, cel al valorilor, dar acesta nu este pe deplin internalizat de către societate.

Însăși formularea ipotezei propune o distincție între poziția formală a statului și opinia dominantă 
a societății. În particular, ne interesează atitudinile profesorilor implicați în procesul de educație, 
pentru că filtrul lor este decisiv. Prin urmare, ne-a interesat:

1. Care este poziția oficială a statului?
2. Care este opinia dominantă a societății?
3. Care sunt opiniile profesorilor despre DO? Și cine sunt profesorii relevanți?

Q2. Cum se face educația pentru drepturile omului în Republica Moldova?

A doua întrebare analizează instrumentele educației pentru drepturile omului, așa cum sunt sau ar 
putea fi folosite în Republica Moldova. Ne referim, desigur, la învățământul preuniversitar. Analiza 
preliminară a indicat patru instrumente:

 Cursul opțional dedicat Drepturilor Omului.
 Tema Drepturilor Omului inclusă în cursul de educație civică din trunchiul comun al 

curriculumului școlar.
 Elemente transversale incluse în programele altor discipline obligatorii.
 Activități de educație extracurriculară, informale sau non-formale, alese de școli.

Anexă: Metodologia cercetării
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Ipoteza de bază a fost că doar două sau cel mult trei dintre aceste instrumente sunt cu 
adevărat relevante. Cursul de educație civică și activitățile extracurriculare sunt cel mai des 
întâlnite. Cursul opțional pare a avea o audiență redusă, iar preocuparea pentru elemente 
transversale este foarte scăzută.

Pentru a verifica această ipoteză, am formulat mai multe întrebări:
4. În ce măsură școlile aleg cursul opțional?
5. Există evaluări privind impactul cursului opțional? Dacă da, care sunt acestea?
6. Care sunt abordările obișnuite ale DO în cursul de educație civică și ce rezultate au? 
7. Profesorii care predau educația civică sunt pregătiți să discute despre DO?
8. Există o preocupare constantă pentru DO în modul în care sunt formulate materialele 

educaționale pentru celelalte discipline?
9. Profesorii, în general, consideră că DO reprezintă un subiect relevant pentru disciplinele pe 

care le predau?
10. În ce măsură școlile aleg activități extracurriculare relevante pentru tematica DO? Ce impact 

au aceste activități?

Q3. Care este impactul actual al educației pentru drepturile omului?

Această întrebare este foarte ambițioasă. O analiză de impact este un exercițiu dificil și resursele 
existente nu permit o abordare comprehensivă. De aceea am folosit două aproximări rezonabile 
pentru impact:

 Care este atitudinea generală a populației privind DO?
 Care este atitudinea tinerilor, în particular a celor de liceu (aflați în direct contact cu sistemul 

de educație) în ceea ce privește DO?

Ipoteza de bază a fost că există o ruptură importantă între valorile dominante în societate și 
ideologia privind DO, ca urmare a influențelor istorice, dar și a faptului că generația tânără 
replică în mare măsură atitudinile generațiilor anterioare, ceea ce ne îndreptățește să credem 
că impactul educației pentru DO este redus.

Întrebările care vor ajuta la verificarea acestei ipoteze sunt:
11. Cât de cunoscute sunt DO în rândul populației generale și cu ce sunt asociate?
12. Valorile dominante susțin ideologia DO?
13. Există diferențe relevante în rândul generației tinere?
14. Care sunt opiniile liderilor informali din societate?

Q4. Care sunt pașii ce trebuie urmați?

Este „cea mai generală întrebare dintre întrebări” și, în mare măsură, o întrebare deschisă la 
începutul cercetării. Operaționalizarea ei mai bună a constituit un obiectiv permanent pe parcursul 
cercetării.

Ipoteza de bază reiese din faptul că, deși Moldova a adoptat un cadru formal de educație pentru 
DO similar cu cel din democrații stabile, nu a depus suficiente eforturi pentru a da fond acestei 
forme, în special în ceea ce privește adaptarea discursului la specificul societății și pregătirea 
profesorilor.

Câteva întrebări esențiale pot fi formulate de la început:
15. În ce măsură educația pentru DO în învățământul preuniversitar din Republica Moldova 

urmează practicile pozitive internaționale?
16. Care sunt recomandările experților?
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Metode de cercetare și surse de date

Pentru a găsi răspunsuri la întrebările formulate, am folosit mai multe metode, prezentate sintetic 
în cele ce urmează. 

1. Analiza documentelor

Surse:
 politici și strategii naționale;
 documente internaționale de referință;
 rapoarte de cercetare, studii și articole existente despre situația din R. Moldova;
 analize comparative internaționale;
 ghiduri și alte documente internaționale de referință .

Cele mai importante surse sunt enumerate în secțiunea Referințe.

2. Analiza statistică a datelor de sondaj 

 am folosit în principal cercetarea Religie și stat în Republica Moldova (Fundația Soros-
Moldova, 2017), lucrând direct cu baza de date. Cercetarea a inclus o componentă importantă 
de analiză a valorilor și un modul privind DO. Datele au fost culese în perioada august-
septembrie 2016 de către compania CBS-AXA, folosind un eșantion reprezentativ la nivel 
național pentru populația în vârstă de cel puțin 15 ani, neinstituționalizată. 

 În secundar, pentru a verifica stabilitatea opiniilor în timp, am folosit seria Barometrul de 
Opinie Publică (Institutul pentru Politici Publice / susținut financiar de Fundația Soros-
Moldova, serie multi-anuală), care oferă acces liber la bazele de date de cercetare. 

3. Interviuri semi-structurate

 În luna mai 2018, special pentru această cercetare, au fost realizate 14 interviuri cu profesori, 
specialiști în educație, activiști și specialiști în DO din Republica Moldova și România. 
Interviurile au fost conduse de autorul raportului.

 Am utilizat 13 interviuri cu specialiști în participare publică, formatori de opinie și activiști, 
realizate în perioada noiembrie-decembrie 2017, în cadrul cercetării Fundației Soros-
Moldova Activismul tinerilor în Republica Moldova. Interviurile au fost realizate de autorul 
raportului și un alt cercetător cu experiență. Analiza a fost realizată în baza datelor brute 
(înregistrări și transcrieri).

 Am utilizat 33 de interviuri cu lideri locali din în 8 localități, dintre care 3 centre raionale 
și 5 localități rurale. Interviurile au fost realizate de specialiștii companiei CBS-AXA, în 
cadrul cercetării Biserică și Stat în Republica Moldova, în perioada iulie-septembrie 2016. 
Ghidurile de interviu au fost proiectate de o echipă de cercetători coordonată de autorul 
acestui raport. Analiza a fost făcută pe datele brute (înregistrări și transcrieri).

4. Discuții de grup

Similar, au fost folosite date calitative, focus-grupuri, din mai multe cercetări.
 Pentru nevoile cercetării de față a fost realizat în mai 2018 un focus-grup cu profesori care 

predau educația civică. Acesta a fost moderat de autorul raportului.
 Au fost utilizate informațiile din două focus-grupuri realizate cu elevi de liceu, în noiembrie 

2017, în cadrul cercetării Activismul tinerilor în Republica Moldova. Acestea au fost moderate 
de autorul raportului de față. Analiza a fost făcută pe datele brute (înregistrări și transcrieri).  
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 Au fost utilizate informațiile din 8 focus-grupuri realizate în perioada septembrie-octombrie 
2016 de către specialiștii companiei CBS-AXA, în cadrul cercetării Biserică și Stat în Republica 
Moldova. Acestea au vizat populația generală, segmentată în funcție de interacțiunile cu 
minorități religioase. Ghidurile de interviu au cuprins un număr sporit de întrebări despre 
DO și au fost proiectate de o echipă de cercetători coordonată de autorul acestui raport. 
Analiza a fost realizată în baza datelor brute (înregistrări și transcrieri). 




