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ABREVIERI ȘI  ACRONIME

Abrevieri și acronime

ONU – Organizația Națiunilor Unite
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ONG – organizație nonguvernamentală

Codurile țărilor
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BE FR Belgia (comunitatea franceză)
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EL Grecia
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HR Croația

CY Cipru

LU Luxemburg

PL Polonia

RO România
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SK Slovacia

FI Finlanda

BA Bosnia și Herțegovina
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SUMAR

Educația pentru drepturile omului reprezintă cel mai eficient scut împotriva principalelor pro-
vocări cu care se confruntă Republica Moldova: corupția, discriminarea, servicii publice necali-
tative, iresponsabilitatea etc. 

În anul 2018, în instituțiile de învățământ general a început procesul de introducere eșalonată 
a disciplinei „Educație pentru societate”, a cărei precursoare a fost „Educația civică”. Disciplină 
obligatorie pentru toate clasele la treptele gimnazială și liceală, care are drept scop dezvoltarea 
la elevi a competențelor pentru cultură democratică. Ca număr de ore anuale dedicate acestei 
discipline, Republica Moldova este în topul țărilor europene. Rațiunea din spatele unui număr 
atât de mare de ore dedicate disciplinei poate fi statistica îngrijorătoare conform căreia peste 
50% dintre cetățenii moldoveni declară că le sunt încălcate sistemic drepturile, dar și faptul că 
Republica Moldova este într-un proces de tranziție de la un sistem autoritar, iar necesitatea de 
a educa generații care își cunosc și își revendică drepturile este una stringentă. 

Disciplina „Educație pentru societate” a fost elaborată în concordanță cu Carta Consiliului Euro-
pei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului. Totodată, 
această disciplină a venit și cu un element distinctiv de evaluare, fiind singura disciplină de la 
treapta liceală și gimnazială cu evaluare formativă. Descriptorii de evaluare a competențelor 
elevilor au fost preluați integral din volumul nr. 2 al Cadrului de referință al competențelor pentru 
cultură democratică al Consiliului Europei (2018) și sunt descriși în Metodologia de evaluare prin 
descriptori.

La fel ca pentru alte discipline școlare, lipsa cadrelor didactice calificate este o problemă în 
procesul de implementare a noului curriculum. Circa 20% dintre cadrele didactice din sistemul 
public de învățământ au atins sau urmează să atingă vârsta de pensionare, iar lipsa la zi de cadre 
în sistemul educațional atinge o rată îngrijorătoare de 10%. Problema lipsei cadrelor didactice 
este agravată și de faptul că nu au grad didactic circa o treime dintre pedagogii care predau 
disciplina „Educație pentru societate”. Conform calendarelor de instruiri ale celor doi prestatori 
de servicii, acreditați la disciplina „Educație pentru societate”, în ultimul an au beneficiat de in-
struiri la disciplina reconceptualizată doar puțin peste 100 de profesori. Dacă acest proces nu 
va fi impulsionat, va trece un deceniu până vor fi instruite toate cadrele didactice la o disciplină 
nouă, care deja este predată elevilor.

Deoarece omenirea a cunoscut un salt enorm în ultimele două decenii în domeniul tehnologii-
lor informaționale, considerăm că autorii curriculumului au omis un aspect foarte important în 
pregătirea elevilor pentru când vor împlini vârsta de 18 ani – inițierea în cetățenia digitală. În 
acest sens, putem vedea și prioritizarea pe care o acordă noul guvern pentru domeniul digitiză-
rii. În premieră pentru țară, a fost instituită funcția de vicepremier pentru digitalizare, iar printre 
obiectivele declarate se numără facilitarea accesului la serviciile publice prin internet. 
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Astfel, reieșind din noutatea și elementele inovatoare cu care vine noul curriculum școlar pentru 
sistemul autohton de învățământ, dar și din problemele sistemice ale sistemului de învățământ, 
am elaborat următoarele recomandări de politici publice, care, în viziunea noastră, vor ajuta la 
implementarea calitativă a curriculumului și la dezvoltarea competențelor în cultură democrati-
că și drepturile omului la elevi: 

1. Inițierea elevilor în cetățenia digitală
În cadrul cercetării am elaborat și propus o nouă unitate de învățare pentru clasa a XII-a, în care 
elevii să studieze caracteristicile serviciilor digitale, guvernarea electronică, votul alternativ, co-
municarea în social media și brandingul personal. Pentru fiecare dintre unitățile de conținut au 
fost propuse studii de caz și exerciții practice pentru acoperirea celor 30% de ore pentru activi-
tăți de învățare în baza proiectului.

2. Motivarea cadrelor didactice pentru a se dezvolta profesional
Considerăm că pregătirea cadrelor didactice este un element-cheie pentru implementarea cu 
succes a curriculumului. Astfel, pentru a crește nivelul de pregătire, am propus pentru instrui-
rea cadrelor să fie create programe ministeriale, așa încât acest proces să nu depindă doar de 
bugetele locale. Dată fiind complexitatea noului curriculum atât la nivel de conținut și predare, 
cât și în procesul de evaluare, cea mai potrivită formă de instruire pentru cadrele didactice sunt 
instruirile de calificare suplimentară. Iar pentru a facilita acest proces, este important de promo-
vat acest tip de instruire, inclusiv ca predare în format online. 

3. Predarea conținutului în format inovativ
Reieșind din conceptul disciplinei mai aplicativ, care prevede formarea și dezvoltarea de compe-
tențe, considerăm că la nivel de predare trebuie utilizate instrumente specifice, cum ar fi quizuri, 
chatboturi, simulatoare de diferite exerciții care să fie elaborate digital și să înlocuiască testările 
tradiționale, utilizate în cadrul evaluărilor sumative. 

4. Colaborarea cu mediul asociativ și identificarea de persoane-resursă
Din aceleași rațiuni ca în cazul elaborării de conținut în format inovativ, este important de iden-
tificat și adus în fața elevilor persoane-resursă, care să prezinte informația dintr-o perspectivă 
practică sau care să-i motiveze să acționeze pe diferite filiere pentru care elevii manifestă inte-
res, cum ar fi: ecologie, sănătate, politică, activism civic, administrație publică, eficiență energe-
tică, afaceri, drepturile omului, violența domestică și școlară, drepturile animalelor etc. 
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INTRODUCERE

Context 

Drepturile socioeconomice au un rol definitoriu în viața fiecărei persoane. Cunoașterea și apli-
carea acestor drepturi permite oricărui cetățean, indiferent de statutul social al familiei din care 
provine sau de criterii ca genul, vârsta, originea etnică, limba vorbită, religie, caracteristici ge-
netice sau orientare sexuală, să aibă parte de un mediu echitabil pentru dezvoltarea personală 
în cadrul comunității în care locuiește. Această categorie de drepturi are repercusiuni directe 
asupra unei game largi de aspecte ale vieții prin oferirea accesului la mecanisme instituționale 
de mobilitate socială ascendentă pe criterii de meritocrație, are influențe asupra sănătății fizice 
și psihologice și chiar asupra viitorului copiilor titularului acestor drepturi. Nivelul de cunoaștere 
a drepturilor socioeconomice este direct corelat cu capacitatea persoanei de a se bucura de ele 
și de a le apăra în cazul în care sunt încălcate.

Deși nu există o definiție univocă a drepturilor socioeconomice, majoritatea cercetărilor și do-
cumentelor oficiale le definesc ca acele drepturi care țin de locul de muncă, de protecția socială, 
de accesul la resursele naturale, de dreptul la sănătate și educație. Drepturile socioeconomice, la 
fel ca alte drepturi ale omului, sunt obținute la naștere. Totodată, drepturile socioeconomice nu 
pot fi privite separat de alte categorii de drepturi, deoarece sunt parte integrantă și interdepen-
dente de celelalte drepturi recunoscute în Declarația universală a drepturilor omului. Acest tip 
de drepturi pot avea un caracter individual sau colectiv, însă, în mare parte, dimensiunea individ 
versus colectiv este interdependentă și interconectată. Comitetul pentru drepturile economice, 
sociale și culturale al ONU a stabilit o serie de cerințe pentru state prin care se solicită asigura-
rea unor minime obligații pe dimensiunea drepturilor socioeconomice:

•	 asigurarea accesului la ocuparea forței de muncă, în special pentru persoanele și grupu-
rile defavorizate și marginalizate, care să le permită să ducă o viață demnă;

•	 asigurarea accesului la alimente suficiente, sigure și nutritive, ca nicio persoană să nu 
sufere de foame;

•	 asigurarea accesului la un adăpost, la servicii locativ-comunale, precum și la aprovizio-
narea cu apă potabilă;

•	 furnizarea de medicamente esențiale, definite în Programul de acțiune al OMS privind 
medicamentele esențiale;

•	 asigurarea accesului tuturor la un sistem de educație primar gratuit și obligatoriu;
•	 accesul la un sistem de securitate socială care oferă un minim standard de viață. 

Drepturile sociale și economice, spre deosebire de alte drepturi care pot fi asigurate prin lipsa 
unor interferențe din partea statului în libertățile individuale, sunt considerate drepturi „scum-
pe”, care necesită investiții majore din partea statului pentru a fi asigurate. De exemplu, dreptul 
la un standard de viață în Republica Moldova este încălcat sistemic și această stare de fapt va 
continua până nu va fi dezvoltată o economie care să poată susține standardele minime de viață. 
Drepturile la educație și la sănătate care, conform Constituției Republicii Moldova și cadrului 
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normativ național, sunt oferite gratuit de stat, în practică, nu sunt respectate. Părinții și copiii 
sunt nevoiți să achite constant diferite plăți neformale la instituțiile de învățământ general pen-
tru articole care au fost bugetate de administrația publică locală. Conform studiului „Guvernanţa 
învăţământului general: descentralizare, participare, implicare”1, 95% dintre părinții intervievați 
au declarat că achită anumite sume financiare suplimentare fără să fie membri ai asociațiilor 
părintești. Ce ține de dreptul la sănătate, în Republica Moldova, avem circa 30% de persoane 
neasigurate, deși acestea corespund cerințelor de contribuabili ai sistemului medical, iar plățile 
neformale din sistem depășesc de 2-3 ori cheltuielile pe care le alocă CNAM pentru anumite 
servicii medicale2. Un alt drept socioeconomic despre care se va discuta tot mai mult în anii 
următori este accesul la resursele naturale. Conform World Resources Institute, Republica Mol-
dova este pe locul 1 în Europa la indicatorul risc de secetă3, iar datele oferite de Eurostat relevă 
că țara noastră are cea mai mică rată de împădurire din Europa (cu excepția statelor-orașe)4. 44% 
din populația Republicii Moldova nu are acces la apă potabilă sigură, iar această stare de fapt 
duce la creșterea signifiantă a unei serii de boli și infecții5. 

Conform unui studiu realizat de Oficiul Avocatului Poporului din Republica Moldova, nivelul de 
informare al populației privind drepturile omului a cunoscut o ușoară creștere în ultimii 5 ani6. 
Astfel, dacă în anul 2016 doar 8,3% dintre respondenți declarau că își cunosc foarte bine drep-
turile, atunci în anul 2018 această cifră ajungea la 10,3%, iar în 2020 – la 10,2%. Din datele stu-
diului putem deduce că respondenții cu nivel înalt de studii sau cu statut socioeconomic ridicat 
își cunosc mult mai bine drepturile, iar cetățenii săraci, cu nivel de studii și statut socioeconomic 
scăzut, sunt mai puțin informați referitor la drepturile pe care le dețin. Abilitățile și competențele 
în domeniul drepturilor sociale și economice pe care le vor obține actualii elevi pot reprezenta și 
o resursă care să funcționeze invers, și anume elevii care provin din familii cu venit mai modest 
sau cu statut socioeconomic mai scăzut, prin intermediul abilităților obținute, vor putea să acce-
seze mai ușor drepturile pe care le au. 

Totodată, peste 50% dintre cetățenii intervievați consideră că li se încalcă drepturile sistemic. 
Un aspect deosebit de important pe care îl relevă studiul este că în topul drepturilor încălcate în 
Republica Moldova sunt drepturile sociale și economice: 

1. dreptul la sănătate;
2. dreptul la protecție socială;
3. dreptul la educație;
4. dreptul la muncă și condiții prielnice de muncă. 

În viziunea noastră, această percepție provine inclusiv din lipsa de cunoaștere a mecanismelor și 
protocoalelor existente de aplicare și revendicare a drepturilor pe care le au cetățenii. Deoarece 
nu se pot bucura pe deplin de drepturile pe care le au, cetățenii le consideră inexistente. For-

1 https://ipp.md/en/2018-03/guvernanta-invatamantului-general-descentralizare-participare-implicare/
2 https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/download/674_2f6b58f0747087d854763f59e0ae38fd
3 https://www.wri.org/
4 https://ec.europa.eu/eurostat/
5 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122590&lang=ro#
6 http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/07/DO_raport_raport_OAP-2.pdf
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mal, toți cetățenii se pot bucura și pot revendica majoritatea acestor drepturi prin intermediul 
subdiviziunilor administrației publice centrale și locale, însă, în realitate, din cauza necunoașterii 
procedurilor, a birocrației, a corupției, a procedurilor legale care nu sunt armonizate, a funcți-
onarilor publici cu o pregătire slabă sau a lipsei resurselor financiare, multe din aceste drepturi 
rămân doar pe foaie. În consecință, copiii care provin din familii cu statut socioeconomice scăzut 
și care nu se pot bucura pe deplin de drepturile sociale și economice se pot confrunta cu urmă-
toarele repercusiuni:

1. niveluri mai ridicate de dificultăți emoționale și comportamentale, inclusiv probleme so-
ciale, simptome de comportament delincvent și tulburări de deficit de atenție, hiperac-
tivitate;

2. ratele mai mari de depresie, anxietate, tentative de sinucidere, dependența de țigări, con-
sumul ilicit de droguri și consumul de alcool;

3. niveluri mai ridicate de agresivitate, ostilitate, amenințare percepută și discriminare;
4. rezultate școlare mai scăzute;
5. rate crescute de morbiditate și mortalitate din boli cronice pe parcursul vieții7.

În contrapondere, un nivel mai înalt de cunoaștere a drepturilor socioeconomice oferă tinerilor 
șanse mai mari să se integreze în societate și să se dezvolte și creează un mediu echitabil, egal 
și liber pentru toți, indiferent de statutul socioeconomic al familiei din care provin. Iar studiile 
relevă că, indiferent de mediul socioeconomic din care provin, tinerii care își cunosc și aplică 
drepturile sociale și economice se bucură de valențe suplimentare, cum ar fi: 

1. îmbunătăţirea sănătăţii mintale și a bunăstării emoţionale;
2. rezultate academice mai bune;
3. dezvoltarea abilităţilor de viaţă, cum ar fi rezolvarea problemelor, negocierea și luarea 

deciziilor;
4. creșterea respectului faţă de cei care se deosebesc de ei;
5. încrederea sporită, stima de sine și motivaţia;
6. familiarizarea cu procesele de grup, leadership și democraţie;
7. îmbunătăţirea abilităţilor interpersonale, sociale și organizatorice;
8. responsabilitate crescută, implicare și angajament faţă de școală și comunitate8.

Cunoașterea drepturilor sociale și economice conduce la o integrare mult mai ușoară a tinerilor 
în viața matură și le oferă abilitățile necesare să interacționeze în comunitate sau cu autoritățile 
publice. 

7 https://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/children-families
8 https://internews.org/wp-content/uploads/legacy/resources/01.Section%201.HRToolkit.pdf
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Aria de acoperire 

Scopul prezentului studiu de politică publică este de a cerceta modalitățile prin care elevii sunt 
instruiți și, prin urmare, pregătiți și capabili să-și asume rolurile de cetățeni prin prisma dreptu-
rilor sociale și economice, pe care le însușesc în cadrul disciplinei „Educație pentru societate”.

Prezentul studiu de politică publică își propune să prezinte unele componente ale ariei curricu-
lare „Educație socioumanistică” și o analiză a politicilor autorităților naționale în domeniul edu-
cației legate de nivelul de cunoaștere și utilizare a drepturilor socioeconomice în rândul elevilor 
din Republica Moldova. Dat fiind că drepturile socioeconomice sunt studiate în cadrul discipli-
nei „Educație pentru societate”, în cadrul prezentului studiu de politici publice ne vom focaliza 
atenția pe această disciplină. Actualitatea subiectului abordat rezidă în necesitatea creșterii unor 
generații de cetățeni care să cunoască cum își pot aplica și revendica drepturile socioeconomice 
în raport cu instituțiile statului în procesul de tranziție al Republicii Moldova spre un regim po-
litic democratic. 

Prezentul studiu de politică publică va examina implementarea actului normativ reglator, curri-
culumul la disciplina „Educație pentru societate” și dezvoltarea la elevi a competențelor privind 
drepturile socioeconomice. De asemenea, vom analiza manualele în baza cărora este studiată 
disciplina, vom prezenta diferite abordări ale disciplinei „Educație pentru cetățenie”, care este 
predată în țările Uniunii Europene și, în final, vom oferi o serie de cauze și recomandări cu privire 
la competențele specifice obținute de elevi ca urmare a parcurgerii disciplinei, precum și cu pri-
vire la administrarea disciplinei, strategiile didactice și de evaluare, din perspectiva cunoașterii 
și aplicării de către elevi a drepturilor socioeconomice.

De asemenea, reieșind din faptul că în Republica Moldova avem peste un milion de utilizatori 
ai rețelelor sociale, dintre care peste 50% sunt cu vârsta de până la 25 de ani, vom examina 
tangențial factorii educaționali care pot contribui la dezvoltarea cetățeniei digitale prin utilizarea 
rețelelor sociale și altor instrumente digitale în calitate de canale de transmitere și promovare a 
drepturilor socioeconomice ale elevilor. 

Metodologie 

Informațiile referitoare la politicile educaționale, adoptate și promovate de Ministerul Educa-
ției, Culturii și Cercetării, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, 
Institutul de Științe ale Educației, organele locale de specialitate în domeniul învățământului 
și prestatorii de servicii de formare profesională continuă, au fost colectate în baza informații-
lor și documentelor publicate pe paginile web ale autorităților și organizațiilor menționate. De 
asemenea, în documentul elaborat, am utilizat datele deschise publicate de MECC pe portalul 
guvernamental sime.md (Sistem informațional de management în educație)9, pentru a colecta 
unele informații cantitative despre numărul de elevi în clase, numărul de profesori care predau 

9 Sime.md
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disciplina „Educația civică”, precursoarea actualei „Educație pentru societate”, gradul didactic al 
profesorilor, descriptorii obținuți de elevi în baza noii metodologii de evaluare.

Analiza documentelor oficiale a fost completată de interviuri semistructurate cu cadre didac-
tice care predau disciplinele „Educație pentru societate” și „Educație civică” și reprezentanți ai 
prestatorilor de servicii de formare continuă. Interviurile au conținut două tipuri de întrebări: 
principale, prin care am dorit să aflăm unele răspunsuri concrete referitor la disciplina preda-
tă, și suplimentare, prin care am încercat să obținem mai multe detalii, explicații și completări. 
Întrebările folosite au fost de tip deschis. Pentru a înțelege nivelul de interes pentru disciplină, 
actualitatea și interesul pentru subiectele predate, cunoștințele acumulate, a fost administrat și 
un chestionar pentru elevii care au studiat disciplina „Educație pentru societate”.

Pentru a furniza un context mai larg subiectului cercetat și pentru a identifica patternurile gene-
rale, în cadrul politicii publice elaborate, am comparat modul în care drepturile socioeconomice 
sunt integrate în disciplina „Educație pentru societate” și în omoloaga acesteia din UE, „Educație 
pentru cetățenie”, metodele de evaluare a cunoștințelor elevilor, reglementările privind dezvol-
tarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, dar și ajustarea subiectelor abordate 
și a unităților de competențe, care pot suferi anumite îmbunătățiri în funcție de provocările și 
problemele care stau în fața societății la o etapă sau alta.
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ANALIZA DOMENIULUI DE INTERVENȚIE – 
CURRICULUMUL DISCIPLINAR, CADRELE DIDACTICE 

ȘI  EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII  DREPTURILOR 
SOCIOECONOMICE

În ultimii ani, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în cadrul diferitor organizații internaționale 
s-au depus eforturi pentru dezvoltarea unui curriculum comprehensiv și eficient pentru dezvol-
tarea drepturilor cetățenești. În 2016, 2018 și 2019, Consiliul Europei a publicat trei volume cu 
cadrul de referință al competențelor pentru o cultură democratică. În anul 2016, Asociația Inter-
națională pentru Evaluarea Performanțelor Școlare a publicat al patrulea studiu privind compe-
tențele sociale și civice10. În 2017, Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură, sub 
auspiciile Comisiei Europene, a realizat un raport referitor la monitorizarea implementării Cartei 
Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și educația pentru drepturile 
omului, care a fost adoptată de toate statele membre UE în luna mai 201011. 

Miza principală a acestor eforturi de dezvoltare a educației cetățenești în sistemul de învăță-
mânt european este construcția unor punți de legătură între individ și comunitate. Aceste două 
concepte se află într-o antiteză continuă, deoarece ideile și interesele individului nu sunt mereu 
complementare cu cele ale comunității și viceversa. Astfel, educația pentru cetățenie își propune 
să faciliteze înțelegerea pentru elevi în calitate de indivizi că sunt parte a unor comunități de 
diferit calibru și să le furnizeze suficiente competențe pentru dezvoltarea armonioasă atât a lor, 
cât și comunității/lor din care fac parte.

Curriculumul disciplinar 

Luând în considerare noile politici educaționale europene în domeniul drepturilor cetățenești, 
actorii și decidenții din domeniul educațional autohton au demarat modificări la politicile curri-
culare, așa încât să fie racordate la prevederile Cartei Consiliului Europei privind educația pen-
tru cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului. Astfel, în anul 2018, disciplina 
„Educație civică”, care era parte a procesului educațional pentru clasele V-XII, a fost reconcep-
tualizată și redenumită în „Educație pentru societate”. În prezent, noua disciplină este introdusă 
eșalonat: 

a) anul de studii 2018-2019 – clasele a V-a și a X-a;
b) anul de studii 2019-2020 – clasele V-VI și X-XI;
c) anul de studii 2020-2021 – clasele V-VII și X-XII.

Ca urmare a reconceptualizării disciplinei, a suferit unele modificări și scopul disciplinei. Astfel, 
curriculumul la educaţia civică, aprobat în anul 2010, arăta că scopul disciplinei este „formarea 

10 https://www.iea.nl/publications/assessment-framework/iea-international-civic-and-citizenship-education-
study-2016

11 https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/6b50c5b0-d651-11e7-a506-01aa75ed71a1/language-ro
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calităţilor cetăţeanului activ şi responsabil, promotor al valorilor naţionale, general-umane şi de-
mocratice, capabil să-şi asume responsabilitatea pentru propriul destin şi destinul comunităţii”. 
Curriculumul la educaţie pentru societate, aprobat în 2018, stabilește drept scop ,,dezvoltarea 
la elevi a competențelor pentru cultură democratică”. 

Competențele pentru o cultură democratică sunt considerate competențe specifice ale discipli-
nei „Educație pentru societate”, grupate convențional în patru componente de bază: 1) valori; 2) 
atitudini; 3) abilități; 4) cunoștințe și înțelegere critică.

Figura 1. Competențe pentru o cultură democratică 

Sursa: Curriculumul la disciplina „Educație pentru societate”.

La nivel european există trei abordări separate în care educația pentru cetățenie democratică și 
educația pentru drepturile omului sunt integrate în curriculumul național: 
a) temă transcurriculară, unde obiectivele, conținutul și rezultatele învățării sunt transversale, iar 
cadrele didactice își împart responsabilitatea pentru realizarea lor; 
b) integrată în alte discipline, unde obiectivele, conținutul și rezultatele învățării sunt incluse în 
curriculumul altor discipline, mai ample;
c) disciplină separată, unde obiectivele, conținutul și rezultatele învățării sunt cuprinse într-o 
disciplină delimitată și distinctă. 

Primele două abordări se regăsesc în peste 30 de sisteme de învățământ atât la nivel primar, cât 
și la cel general secundar. Pe partea de disciplină separată, regăsim această abordare într-un nu-
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măr mai mic de sisteme de învățământ. Astfel, ca disciplină separată, educația pentru cetățenie 
democratică și educația pentru drepturile omului există în 7 țări la nivel primar, în 14 la nivel 
secundar inferior și în 12 la nivel secundar superior. 

Timpul orientativ pentru studierea disciplinei „Educație pentru societate” este stabilit conform 
prevederilor Planului-cadru de învățământ, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cerce-
tării, disciplina este predată la treapta gimnazială (clasele V-IX) și liceală (clasele X-XII), având 
un buget de timp de 1 oră/săptămână, pe durata fiecărui an școlar. La nivel european, fiecare 
stat stabilește individual numărul de ore alocate pentru disciplină și, implicit, temele studiate. 
Tabelul prezentat mai jos oferă o viziune sumară a numărului de ore care se alocă de o parte din 
statele europene pentru studierea disciplinei, dar trebuie tratat cu o doză de prudență, deoa-
rece există anumite variații structurale între state, care țin de durata învățământului și numărul 
de ani în care se asigură studierea disciplinei. Putem deduce din tabelul prezentat că, deși în 
Republica Moldova, educația pentru cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului 
nu sunt predate în cadrul învățământului primar, cum este cazul Franței sau al Finlandei, la nivel 
de învățământ secundar se alocă un număr semnificativ de ore, iar cumulativ ca număr de ore, 
Republica Moldova se numără printre liderii europeni – cu 69 de ore pe an acordate disciplinei. 

Figura 2. Numărul de ore/an alocate educației pentru societate și educației pentru cetățenie 

MD BE FR BG EE IE EL ES FR HR CY LU PL RO SI SK FI BA

ISCED 1 25 4.4 7 5.8 36 10.1 9.5

ISCED 2 35 26.3 23 18.7 11.7 18 16.5 13.7 17.7 24.8 28.4 6.4

ISCED 3 34 12.6 26.3 31.5 18 6.6 7.5 29.9 7.5 14 28.4 12

Sursa tabel: Eurydice.

Un element inovator pentru noua disciplină reconceptualizată este faptul că aproximativ 30% 
din orele planificate trebuie să fie dedicate activităților de învățare în baza proiectului, prin 
intermediul cărora elevii sunt implicați în identificarea și soluționarea unor probleme la nivel de 
clasă, școală sau comunitate. În ghidul de implementare a curriculumului disciplinar, se menți-
onează următoarele despre activitățile de învățare în baza proiectului: „Lucrul asupra proiectu-
lui este abordarea pedagogică cea mai relevantă pentru dezvoltarea competențelor pentru o 
cultură democratică, deoarece contribuie simultan la achiziționarea atitudinilor, abilităților, cu-
noștințelor și înțelegerii critice și la formarea valorilor și atitudinilor. De asemenea, proiectul ca 
metodă de învățare poate aborda o temă/subiect într-un mod transcurricular și transdisciplinar, 
elevii având oportunitatea de a crea propriul produs. Pentru a observa și evalua manifestările 
competențelor pentru o cultură democratică, se recomandă ca activitățile de învățare bazate 
pe proiect, în special la treapta gimnazială, să fie realizate în grupuri mici sau de toată clasa”12. 

Activitățile de învățare bazate pe proiect sunt structurate în trei tipuri: 
a)  centrate pe gestionarea aspectelor la nivelul clasei;

12 https://mecc.gov.md/sites/default/files/eps_gimnaziu_2018-08-14_curriculum_ghid.pdf
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b)  centrate pe înaintarea de politici publice (demers, petiție, propuneri pentru modificarea 
unui regulament, reguli, legi etc.);

c)  centrate pe servicii în beneficiul comunității și/sau pentru grupurile de persoane aflate în 
dificultate (acțiuni de sensibilizare a comunității, acțiuni ecologice, acțiuni de voluntariat etc.).

Curriculumul disciplinar la educație pentru societate prevede o serie de unități de învățare dis-
tribuite pentru clasele V-XII. Deși disciplina încă este introdusă eșalonat în toate clasele gimna-
ziale și liceale, unitățile de învățare sunt deja stabilite, urmează să fie elaborate și editate doar 
manualele. Ca urmare a analizei acestor unități, am elaborat o sinteză a conținutului predat 
elevilor privind studierea drepturilor socioeconomice.

Clasa a V-a
La această etapă, elevii sunt inițiați parțial în două din drepturile socioeconomice: dreptul la un 
standard adecvat de viață și drepturile unor grupuri sociale particulare. Elevii sunt instruiți cu 
privire la rolurile sociale, drepturile fundamentale, nediscriminare, bullying și mecanismul de 
combatere și editează un proces-verbal și un ghid al echipei eficiente – documente cu care se 
vor întâlni pe parcursul vieții în interacțiunea cu structurile statutului. Un aspect important de 
menționat este că la această etapă elevii trebuie să înțeleagă importanța respectării drepturilor 
copiilor și faptul că instituțiile publice au rolul determinant în asigurarea acestor drepturi. 

Clasa a VI-a
În clasa a VI-a, elevii continuă să fie instruiți cu privire la drepturile la un standard de viață 
adecvat și la drepturile unor grupuri sociale. Astfel, elevii sunt inițiați în prevederile Declarației 
universale a drepturilor omului și Convenția privind drepturile copilului. Un aspect important 
predat în cadrul acestui an școlar ține de inițierea privind instrumentele de protecție și asigurare 
a drepturilor și rolul autorităților publice în asigurarea acestor drepturi. Pe lângă drepturile men-
ționate, elevii încep să fie inițiați și în dreptul la accesul universal la serviciile publice. În procesul 
de instruire, elevii trebuie să pregătească o petiție către autoritățile publice locale în care să 
sesizeze o problemă a localității, în prealabil fiind informați despre obligația autorității publice 
de a le răspunde la petiție. 

Clasa a VII-a
În clasa a VII-a, elevii continuă să-și aprofundeze cunoștințele despre mecanismele privind res-
pectarea drepturilor socioeconomice, inițiate în clasele a V-a și a VI-a. Curriculumul prevede 
întâlniri cu persoane-resursă din cadrul autorităților publice și transmiterea unui demers privind 
problemele școlii către consiliul de elevi din instituție. Un exercițiu important pe care îl au de 
realizat elevii este elaborarea unei inițiative legislative a clasei. Acest exercițiu, cu siguranță, va 
contribui ca elevii să înțeleagă mai profund mecanismul de funcționare a legilor, dar, în viziunea 
noastră, poate fi prematură elaborarea unei inițiative legislative pentru nivelul de cunoaștere pe 
care îl au elevii la această etapă. 

Clasa a VIII-a
În clasa a VIII-a, curriculumul disciplinar își focalizează întreaga atenție asupra unui drept so-
cioeconomic – drepturile unor grupuri sociale particulare. La prima etapă elevii urmează să 
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identifice practicile culturale ale comunității și să analizeze diversitatea socială, culturală, etnică 
și religioasă. Unitățile de conținut prevăd nu doar identificarea diversității interculturale, dar și 
formarea de abilități pentru demonstrarea respectului și empatiei în comunicarea cu interlocu-
tori care provin din diferite medii socioculturale. De asemenea, se studiază cadrul normativ din 
perspectiva analizei legislației ca instrument de protecție al drepturilor omului într-o societate 
interculturală. Produsele școlare recomandate în clasa a VIII-a sunt: pliant, buletin informativ, 
raport de monitorizare, demers etc., pe subiectele diversității în comunitate, iar ca produs final 
– desfășurarea unui eveniment intercultural.

Clasa a IX-a
Curriculumul disciplinar pentru clasa a IX-a este orientat pe mai multe competențe pentru o 
cultură democratică: valorizarea democrației și supremației legii, conștiință civică, cunoașterea 
și înțelegerea critică a lumii. Drepturile socioeconomice în clasa a IX-a sunt studiate limitrof, 
dreptul la muncă fiind unul dintre drepturile socioeconomice abordate. Astfel, la această etapă 
elevii sunt instruiți cum să se informeze corect, ce este propaganda și știrile false și cum aces-
tea pot fi combătute. Se abordează mai multe concepte care reprezintă amenințări la adresa 
democrației, precum: corupția, populismul și șovinismul. Un aspect important studiat de elevi 
sunt cetățenia activă și voluntariatul, în special prin prisma modalităților și instrumentelor de 
participare în procesul decizional. Printre activitățile care să conducă la o mai bună însușire a 
noilor concepte se recomandă întâlnirea cu persoane-resursă, exerciții de analiză critică a pro-
duselor mass-media, exerciții de participare la procesul decizional, realizarea de sondaje și bune 
practici în domeniul voluntariatului. Produsul final care trebuie realizat de elevi este un cod de 
integritate al cetățeanului. 

Clasa a X-a
În clasa a X-a, elevii studiază cele mai importante concepte în funcționarea statului. Curricu-
lumul prevede studierea următoarelor concepte legate de democrație și funcționarea statului: 
formele de guvernare, atribuțiile guvernului, nivelurile administrației publice, tipurile de guver-
nare, principiile democratice, Constituția, separația puterilor, reprezentarea politică, partidele 
politice, doctrinele politice și chiar tipuri de sisteme electorale și organizarea alegerilor. Un as-
pect foarte important, în opinia noastră, sunt exercițiile de studiere a documentelor emise de 
autoritățile publice locale, deoarece anume aceste documente sunt cele mai importante pentru 
viața cotidiană a elevului și sunt cele mai palpabile în comunitatea unde își desfășoară activi-
tatea – autoritatea publică locală fiind responsabilă de calitatea drumurilor și trotuarelor, de 
instituțiile de învățământ, de transportul public, canalizare și apeduct etc. Proiectul care trebuie 
realizat de elevi este o competiție de dezbateri.

Clasa a XI-a
În clasa a XI-a, elevii continuă să studieze concepte generale despre drepturile omului, interacți-
unea cu instituțiile statului și mecanismele de respectare și protejare a drepturilor. În acest an de 
studii, identificăm în curriculumul disciplinei două drepturi socioeconomice noi, care nu au fost 
abordate în anii precedenți de studii: dreptul la proprietate și dreptul la resurse naturale. Pentru 
ambele drepturi sunt dedicate capitole întregi din manual și sunt descrise toate conceptele lega-
te de acestea, de asemenea sunt exerciții prin care să fie verificate și aprofundate cunoștințele 
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acumulate în urma parcurgerii acestor subiecte. În clasa a XI-a se studiază subiectul petiției, 
care a fost abordat tangențial în anii precedenți, mult mai profund și i se dedică practic o temă 
întreagă cu descrierea întregului mecanism de redactare și depunere a petițiilor. Curriculumul 
disciplinei de clasa a XI-a mai prevede dezvoltarea unui document de politică publică și inițierea 
elevilor în advocacy și ce reprezintă acest concept. 

Clasa a XII-a
În clasa a XII-a, elevii continuă să studieze, mai aprofundat, unele unități de învățare care au fost 
predate în special în clasele a VIII-a și a IX-a. Un accent deosebit, în curriculum, este pus pe do-
meniul mass-media. Elevii trebuie să învețe să argumenteze preferințele pentru anumite tipuri 
de mass-media, să înțeleagă utilizarea responsabilă a resurselor media de transmitere a diferitor 
mesaje, modalitățile de protejare împotriva propagandei și conținutul realizat de producătorii 
media și alegerile consumatorilor. Sugestiile de activități de învățare sunt propuse în jurul con-
ceptelor menționate mai sus. Proiectul care trebuie realizat la această etapă este o activitate de 
voluntariat și un raport în baza activității realizate. 

Drepturile sociale și economice sunt predate în instituțiile de învățământ și la alte două discipli-
ne: dezvoltare personală și educație pentru drepturile omului și cetățenie democratică.

Figura 3. Parametrii la disciplinele „Dezvoltare personală” și 
„Educație pentru drepturile omului și cetățenie democratică”

Denumire disciplină Statut disciplină Clasa Număr de ore

Dezvoltarea personală Obligatorie I-XII 140 ore – per ciclu primar;

175 ore – per ciclu gimnazial;

105 ore – per ciclu liceal.

Educație pentru drepturile omului 
și cetățenie democratică

Opțională V-IX 175 ore – per ciclu gimnazial.

În cadrul disciplinei „Dezvoltare personală”, pe durata întregului curriculum întâlnim abordate dife-
rite drepturi socioeconomice. Astfel, în clasa a V-a, elevii sunt inițiați în modalitățile de prevenire a 
situațiilor de risc prin contactarea instituțiilor publice ce asigură protecția drepturilor copilului, iar 
în calitate de activități practice, sunt recomandate vizite la diferiți actori publici. În clasa a VI-a, ele-
vii sunt inițiați în dreptul la resurse naturale și sunt instruiți să stabilească corelația între calitatea 
mediului ambiant și sănătate. La sfârșitul anului elevii trebuie să elaboreze un proiect ecologic. În 
clasa a VII-a, elevii sunt inițiați în drepturile unor grupuri sociale particulare și dreptul la un stan-
dard de viață decent. Dreptul la un loc de muncă este studiat în clasa a VIII-a prin analiza pieței 
muncii, deciziile de carieră, specificul și factorii care influențează aceste decizii. Temele abordate 
în clasa a IX-a sunt o sinteză a drepturilor studiate în anii precedenți. În ciclul liceal, accentul este 
pus pe alte aspecte ale dezvoltării personale decât drepturile socioeconomice.

La disciplina „Educație pentru drepturile omului și cetățenie democratică”, sugestiile de conți-
nuturi curriculare reprezintă o simbioză între disciplinele „Dezvoltare personală” și „Educație 
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pentru societate”. Totodată, putem menționa că, spre deosebire de disciplinele obligatorii men-
ționate supra, unitățile de conținut sunt mult mai sărace. 

Reieșind din faptul că drepturile socioeconomice sunt studiate de către elevi mult mai apro-
fundat în cadrul disciplinei „Educație pentru societate” decât în cadrul disciplinei obligatorii 
„Dezvoltare personală”, iar disciplina opțională „Educație pentru drepturile omului și cetățenie 
democratică”, conform informațiilor prezentate pe portalul SIME, este o disciplină care practic 
nu este predată, ne vom focaliza atenția în continuare pe disciplina „Educație pentru societate”.

Cadrele didactice 

Cadrele didactice au un rol major în procesul de învățare de către elevi a valorilor, atitudinilor, 
abilităților, cunoștințelor și înțelegerii critice privind educația pentru cetățenie și pentru dreptu-
rile omului. Pentru ca procesul de învățare să decurgă la cele mai înalte standarde de implemen-
tare a curriculumului, este important ca profesorii să dețină competențele necesare ca să facă 
față acestui rol important. Astfel, în Republica Moldova, viitoarele cadre didactice, la disciplina 
„Educație pentru societate”, parcurg o formare inițială în cadrul singurei instituţii de învăţământ 
superior de stat cu profil pedagogic – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. În cadrul 
Facultății de Filologie și Istorie, este studiată de viitoarele cadre didactice specialitatea dublă 
educație civică și istorie (240 de credite).

Formarea profesională continuă este realizată de prestatorii de servicii din domeniu în baza 
programelor de formare continuă, acreditate de ANACEC și aprobate de MECC prin ordinul 
ministrului. Programele de formare continuă a cadrelor didactice sunt elaborate în conformi-
tate cu Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională continuă a cadrelor 
didactice, aprobată prin Ordinul nr. 92 din 30.01.2019. Obiectivele generale declarate ale 
metodologiei sunt:

a)  asigurarea calității programelor de formare profesională continuă;
b)  creșterea responsabilității prestatorilor de servicii de formare profesională continuă prin 

oferirea suportului științifico-didactic cadrelor didactice și racordarea serviciilor de for-
mare prestate la valorile Cadrului european pentru asigurarea calității în educație și în 
formarea profesională (EQAVET Framework);

c)  motivarea cadrelor didactice pentru mobilitatea academică și profesională prin recu-
noașterea competențelor dobândite pe tot parcursul vieții.

Programele de formare continuă a cadrelor didactice trebuie să respecte următoarele proporții 
recomandate în alocarea numărului de ore pentru activități: 30% de ore teoretice, 60% de ore 
practice și 10% de ore evaluare/schimb de experiență. În funcție de oferta prestatorilor de ser-
vicii și solicitările cadrelor didactice, pot fi furnizate următoarele tipuri de programe: 

a) programe tematice sau modulare;
b) programe de formare profesională continuă de durată medie;
c) programe de formare profesională continuă multimodulare;
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d) programe de calificare suplimentară;
e) programe de recalificare profesională;
d) programe speciale.

Programele de formare profesională continuă sunt constituite din: 
•	 foaie de titlu;
•	 notă explicativă;
•	 plan de învățământ;
•	 curriculum.

În luna august 2018 a intrat în vigoare Convenția colectivă cu privire la formarea profesională 
continuă, care prevede că angajatorul, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de 
organizare, trebuie să achite plata pentru cursul de formare profesională13. Totuși, contrar pre-
vederilor Codului Muncii, doar începând cu anul 2021, pentru formarea profesională continuă 
a cadrelor didactice și manageriale, conducătorii instituțiilor de învățământ trebuie să planifice 
mijloace financiare în mărime de cel puțin 2% din fondul de salarizare al instituției14. Totodată, 
conform datelor disponibile, sursele financiare care au fost disponibile în cadrul Proiectului „Re-
forma învățământului în Republica Moldova”, finanțat de Banca Mondială, pe parcursul ultimilor 
trei ani, nu au fost valorificate integral15.

Figura 4. Resursele financiare alocate și valorificate în scopul formării profesionale a cadrelor didactice

Anul Resurse financiare alocate Resurse financiare valorificate

2018 10,359,568 lei 8,222,132 lei

2019 11,424,573 lei 9,678,696 lei

2020 5,312,131 lei 4,865,410 lei

Sursa tabel: MECC.

Conform bazei de date a programelor acreditate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării16, 
la disciplina „Educație pentru societate”, au primit acreditare doar doi prestatori de servicii: 

a) Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, prin Ordinul 
MECC nr. 689 din 03.06.2019;

b) Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creangă”, prin Ordinul MECC nr. 1065 din 
18.08.2020.

Conform graficelor de formare profesională continuă, plasate de cei doi prestatori de servicii 
la disciplina „Educație pentru societate”, în anul 2020 au avut loc 6 sesiuni de instruire profe-

13 https://monitorul.fisc.md/editorial/angajatorul-obligat-sa-achite-cursurile-de-formare-profesionala-a-salariatului.
html

14 https://chisinauedu.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordinul-MECC-nr.1469-din-31.12.2020-%E2%80%9ECu-
privire-la-formarea-continua-a-cadrelor-didactice-si-manageriale.pdf

15 https://mecc.gov.md/ro/content/formarea-profesionala-continua-anul-2021
16 https://mecc.gov.md/ro/content/baza-de-date-programelor-acreditate-de-ministerul-educatiei-culturii-si-

cercetarii
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sională continuă (20 de credite), în cadrul cărora au fost instruite circa 100 de cadre didactice. 
Totodată, reieșind din reconceptualizarea disciplinei „Educație pentru societate” și necesitatea 
de a pregăti cât mai curând cadrele didactice pentru predarea eficientă a disciplinei, este nece-
sară o impulsionare a acestui proces. Conform datelor disponibile în Sistemul informațional de 
management în educație, necesitatea de pregătire a cadrelor didactice la disciplina „Educație 
civică” a fost o problemă stringentă și înainte de reconceptualizare: 

Figura 5. Studii de calificare și gradele didactice ale cadrelor didactice la disciplina „Educație civică”

Sursa date: sime.md.

Totodată, deși în Ordinul MECC nr. 1469 din 31.12.2020 este specificat că achitarea se face 
doar de către instituția de învățământ care deleagă la instruire cadrul didactic în colaborare cu 
direcțiile de resort din cadrul APL de nivelul II, cei doi prestatori acreditați să ofere servicii de 
formare profesională continuă la disciplina „Educație pentru societate”, în setul de acte necesare 
pentru înscrierea la program, oferă două forme de achitare: persoană fizică (de către cadrul di-
dactic) și persoană juridică (de către instituția de învățământ). Desigur, un cadru didactic poate 
urma aceste cursuri din inițiativă proprie, dar dacă se dorește recalificarea în masă a pedagogilor 
la disciplina reconceptualizată, aceste programe trebuie stimulate inclusiv prin acces gratuit.

Evaluarea elevilor

La data de 26 august 2020, prin Ordinul MECC nr. 894, a fost aprobată Metodologia de evaluare 
prin descriptori la disciplina Educație pentru societate17. Prin aprobarea noii metodologii, evalu-
area la disciplina „Educație pentru societate” (clasele V-VII, X-XII) se face prin descriptori, cu 
excluderea registrului asociat, iar rezultatele evaluării se înregistrează în catalogul clasei. Disci-
plina „Educație pentru societate” este prima și singura disciplină școlară de la ciclul gimnazial și 
liceal care evaluează elevii în baza descriptorilor, fiind un element inovator pentru întreg siste-
mul educațional moldovenesc. Au fost formulate următoarele principii de evaluare la disciplină: 

17 https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologie_evaluare_descriptori_eps_2020_ro.pdf
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principiul validității, principiul fiabilității, respectul, principiul echității, principiul transparenței 
și principiul aplicabilității. Metodologia include descriptori pentru cele 20 de competențe din 
Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică al Consiliului Europei, definite 
în calitate de competențe specifice ale disciplinei „Educație pentru societate”. Deoarece noul tip 
de evaluare prevede ca inclusiv elevii să ofere feedback și să se expună asupra descriptorilor 
de competență obținuți, metodologia prevede ca aceștia să fie instruiți la lecția de introducere 
în cadrul disciplinei. Metodologia mai prevede că cele 20 de competențe care urmează să fie 
obținute de către elevi sunt aceleași pentru fiecare clasă, în schimb descriptorii de competențe 
evoluează și solicită de la elevi înțelegerea unor concepte tot mai complexe în procesul avansării 
în curriculum. La finele fiecărei unități de competențe și al fiecărui an de studiu, elevilor li se 
oferă calificative: foarte bine, bine, suficient. Algoritmul în baza căruia se oferă calificativele este 
următorul: 

•	 100%─81% sau de la 20 până la 16 din numărul total de competențe formate corespun-
de calificativului foarte bine;

•	 80%─56% sau de la 15 până la 11 din numărul total de competențe formate corespunde 
calificativului bine;

•	 55%─25% sau de la 10 la 5 din numărul total de competențe formate corespunde cali-
ficativului suficient.

Descriptorii de competențe utilizați pentru disciplina „Educație pentru societate” corespund Ca-
drului de referință al competențelor pentru cultură democratică, elaborat la comanda Consiliului 
Europei, fiind formulați: concis, prin formulări afirmative, clar, independent și precis. Utilizarea 
descriptorilor de competențe este strâns corelată cu procesul de observare. Iar reieșind din 
faptul că descriptorii de competențe sunt utilizați ca reper pentru schimbările comportamentale 
ale elevilor, procesul de evaluare la disciplina „Educație pentru societate”, deși a devenit mult 
mai precis, s-a dovedit a fi și mult mai complicat decât evaluarea în baza de note utilizat anterior 
la disciplina „Educație civică”. În acest context, în volumul 2, Descriptori de competențe pentru 
cultură democratică, al Cadrului de referință al competențelor pentru cultură democratică18, se 
recomandă câteva aspecte de observare a comportamentului elevilor: 

•	 Observarea trebuie să se realizeze astfel încât să nu perturbe procesul de învățare sau 
să-i facă pe cei care învață să se simtă incomod.

•	 Observarea trebuie să cuprindă o varietate de situații, incluzând răspunsul elevului la 
sarcini specifice, munca individuală din clasă, interacțiunile cu profesorul și cu ceilalți co-
legi în timpul activităților comune, precum și comportamentul în timpul pauzelor, înainte 
și după orele de curs sau în timpul activităților extracurriculare.

•	 Deoarece competențele pentru cultură democratică se manifestă în grupuri, ar putea fi 
necesară relaționarea comportamentelor într-o situație specifică cu un set de descriptori 
și nu doar cu un singur descriptor.

•	 O observare de calitate se bazează pe notițe, și nu pe memorie. 
•	 Observarea trebuie să se concentreze asupra comportamentului verbal, paraverbal și 

nonverbal și să ia în considerare, pe lângă ceea ce se spune și face, aspecte precum con-
tactul vizual, atitudinile, exprimarea emoțiilor etc. 

18 https://rm.coe.int/cdc-vol2/168097e5d2
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•	 Observarea comportamentului reflectat de un anumit descriptor trebuie făcută în mod 
constant, într-o anumită perioadă de timp, și să nu se bazeze doar pe prima impresie, pe 
convingeri, așteptări și preferințe personale ale observatorului sau pe vreun moment sau 
activitate specifică. 

Din cele două tipuri de evaluări (sumativă și formativă), cele mai populare la nivel european 
pentru evaluarea elevilor, atât autorii Cadrului de referință al competențelor pentru cultură 
democratică, cât și autorii Metodologiei de evaluare prin descriptori la disciplina Educație 
pentru societate, reieșind din noua formă de evaluare prin descriptori, au optat pentru eva-
luarea formativă. Conform studiului Evaluarea formativă a învățării, valențele principale ale 
evaluării formative sunt: 

1. stabilirea în clasă a unei culturi care încurajează interacțiunea și utilizarea instrumentelor 
de evaluare;

2. stabilirea obiectivelor de învățare și urmărirea progresului individual al elevilor către 
aceste obiective;

3. utilizarea unor metode variate de instruire pentru a satisface nevoile elevilor;
4. utilizarea unor abordări variate pentru evaluarea înțelegerii elevilor;
5. feedbackul privind performanța elevilor și adaptarea instrucțiunilor pentru a satisface 

nevoile identificate;
6. implicarea activă a elevilor în procesul de învățare19.

Totodată, autorii studiului menționat anterior opinează că evaluarea sumativă, care, prin carac-
terul său, este mai competitivă și ierarhică, nu corespunde obiectivelor urmărite de competen-
țele pentru o cultură democratică. De cealaltă parte, evaluarea formativă se concentrează în 
special pe abilități și aptitudini, și nu pe cunoștințe, deoarece se presupune că un elev ar putea 
avea rezultate slabe la teste și, în schimb, să înregistreze progrese comportamentale.

Reieșind din caracterul complex al descriptorilor de competențe și din schimbarea paradigmei 
la nivel de predare și evaluare, din apariția elementului de feedback și a altor componente de 
evaluare, cadrele didactice necesită instruire privind specificul evaluării în bază de descriptori. 
Un program tematic de formare profesională continuă, denumit „Metodologia evaluării com-
petențelor prin descriptori la educația pentru societate”, cu durata de 120 de ore (32 de ore 
contact), 4 credite, a fost elaborat de Centrul de Formare Continuă al Universității Pedagogice 
de Stat „Ion Creangă”20. Conform curriculumului programului, competențele vizate țin nemijlocit 
de noua metodologie de evaluare:

•	 cunoaşterea specificului evaluării în bază de descriptori la educația pentru societate şi 
a oportunităţilor pe care le oferă aceștia;

•	 cunoașterea diverselor activități practice de utilizare a descriptorilor la diferite clase;
•	 formarea abilităților de completare a registrului asociat.

19 https://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf
20 https://formare.upsc.md/wp-content/uploads/2021/01/cfc_program_tematic_72.pdf
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Domeniul de intervenție, în general, trece printr-un proces amplu de reformare și racordare la 
standardele europene. Accentul în educația pentru drepturile socioeconomice în învățământul 
general s-a schimbat cardinal: de la accentul pe cunoștințe la accentul pe competențe. Schim-
barea acestei optici are repercusiuni și asupra cadrelor didactice și a evaluării elevilor, însă pro-
cesele pe aceste filiere decurg mai puțin dinamic și mai puțin intens decât la nivel de conținut 
curricular. În anul 2020, circa 80% dintre cadrele didactice la disciplina „Educație pentru socie-
tate” nu aveau studii de calificare. Aproape jumătate din cadrele didactice la disciplina „Educație 
pentru societate” dețineau doar gradul didactic II, iar o treime nu dețineau grad didactic. Pro-
cesul de formare profesională continuă, urmare a modificărilor la Codul Muncii din 2018, a fost 
transferat în responsabilitatea instituțiilor de învățământ, majoritatea cărora au bugete austere, 
ceea ce poate periclita ritmul de recalificare profesională atât la nivel de conținut, cât și la capi-
tolul de evaluare, deci la implementarea disciplinei. Un alt risc, depistat în cadrul capitolului, care 
influențează negativ implementarea disciplinei sunt manualele pentru clasele VII-IX și a XII-a, 
care nu au fost editate până în prezent. Dincolo de provocările enunțate, disciplina „Educație 
pentru societate” alocă 30% din timpul orelor activităților cu caracter practic. Iar la nivel de nu-
măr de ore alocate pentru educația pentru cultură democratică, Republica Moldova se numără 
printre liderii europeni. 



PO
LI

TI
CI

  
ED

U
CA

ȚI
O

N
AL

E

25Educația pentru drepturile socioeconomice în învățământul general din Republica Moldova

PROBLEME IDENTIFICATE ÎN CADRUL ACTUAL 
DE POLITICI  PUBLICE

Reieșind din analiza domeniului de intervenție, am creionat câteva probleme și concluzii legate 
de implementarea curriculumului disciplinar reconceptualizat. 

1. Disciplina reconceptualizată „Educație pentru societate” a fost adaptată la Carta Consiliu-
lui Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile 
omului și la Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică.

2. Totodată, la nivel de curriculum, disciplina „Educație pentru societate” nu pune accent 
pe competențele pentru guvernare electronică, care devin tot mai importante în noul 
context informațional. 

3. În RM avem doar doi prestatori de formare continuă pentru cadrele didactice la disciplina 
„Educație pentru societate”, ambii fiind localizați în Chișinău. Este nevoie ca instruirea 
pentru cadrele didactice să fie făcută inclusiv online pentru profesorii care sunt în afara 
Chișinăului, astfel vom realiza o pregătire mai bună a cadrelor didactice.

4. Din peste 1000 de cadre didactice care predau disciplina „Educație pentru societate” în 
anul 2020, numai aproximativ 100 au beneficiat de formare profesională continuă, ceea 
ce reprezintă mai puțin de 10% din numărul total de cadre didactice instruite să predea 
disciplina reconceptualizată. 

5. Programele de calificare profesională suplimentară la disciplina „Educație pentru socie-
tate” necesită 1800 de ore, iar asemenea program există în oferta unui singur prestator.

6. La nivel de evaluare a elevilor, noua metodologie de evaluare prin descriptori este com-
plexă și nouă atât pentru cadrele didactice din învățământul general secundar, cât și pen-
tru elevi, iar un program amplu de instruire nu a fost demarat. Completarea registrului 
asociat necesită mult timp din partea cadrului didactic. 

7. Evaluarea pune mare accent pe aspectul aplicativ al disciplinei: voluntariat, advocacy, 
proiecte etc., fapt care stimulează dezvoltarea abilităților și a cunoștințelor în domeniul 
drepturilor omului. Dar, având un caracter aplicativ, această disciplină trebuie predată 
diferit de către cadrele didactice, care încă nu stăpânesc această metodologie la nivelul 
cuvenit. 

8. Educația pentru societate este considerată de către elevi o disciplină utilă, aplicabilitatea 
cunoștințelor în practică fiind confirmată de elevii chestionați. Majoritatea consideră că 
vor aplica în viitor cunoștințele acumulate.

9. Instituțiile de învățământ nu colaborează suficient cu mediul asociativ și nu angrenează 
persoane-resursă care au expertiză pe diferite subiecte de nișă.

10. Lipsa unor consultări ale elevilor prin intermediul consiliilor de elevi, în calitate de be-
neficiari, privind valorificarea resurselor financiare ale instituției de învățământ, dar și a 
resurselor colectate de asociațiile părintești.
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Curriculumul disciplinar

Urmare a analizei curriculumului disciplinar la educația pentru societate, putem constata că 
acesta este multidimensional, bogat și adaptat fiecărui nivel de învățământ. Totodată, noul curri-
culum a venit și cu un element de inovație, mutând accentul de la cunoștințe la abilități și ati-
tudini. Drepturile socioeconomice sunt abordate la fiecare etapă a studierii, iar autorii au pus 
un accent deosebit pe drepturile unor grupuri sociale particulare, fapt care se regăsește atât în 
unitățile de competențe, cât și în descriptori într-un raport mare. Probabil, argumentarea care 
a stat în spatele includerii unui număr atât de mare de unități de competențe privind abilitățile 
interculturale ține de specificul Republicii Moldova, care se confruntă cu o serie de clivaje socia-
le, ce reprezintă o amenințare pentru coeziunea socială. Formarea abilităților interculturale este 
un subiect la ordinea zilei și în alte state europene, unde, în funcție de provocările specifice, se 
pune accent pe: integrarea imigranților și viziunile eurocentrice (Germania), prevenția radicalis-
mului (Belgia), toleranță și multiculturalism (Irlanda). 
 
Un alt aspect care trebuie menționat este că autorii curriculumului disciplinar la educație pentru 
societate au sincronizat unitățile de competențe și unitățile de conținut cu cele de la istoria 
românilor și universală. Dat fiind că aceleași cadre didactice predau ambele discipline, această 
sincronizare va avea efecte pozitive asupra nivelului de cunoaștere a unor concepte care se 
regăsesc și se studiază la ambele discipline, prin dublarea informației din perspectivă istorică și 
contemporană. 

Autorii prezentului document au realizat un chestionar privind disciplina „Educație pentru socie-
tate”, care a fost distribuit elevilor care studiază disciplina în instituții de învățământ din unitățile 
administrativ-teritoriale: Chișinău, Bălți, Ialoveni, Cahul, Cantemir, Ștefan Vodă, Leova, Căușeni, 
Edineț și Dondușeni. Răspunsurile la peste 450 de chestionare relevă că în mare parte elevii 
apreciază pozitiv disciplina reconceptualizată: 

Figura 6. Evaluarea disciplinei de către elevi (pe o scală de evaluare de la 0 la 10)

 Sursa: Elaborat de autor în baza chestionarului transmis elevilor din 10 UAT de nivelul II.

Evaluați, la modul geleral, disciplina Educație pentru societate?
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Referitor la prevederea din curriculumul 
disciplinar că 30% din orele planificate 
trebuie să conțină activități practice, 16% 
dintre elevi au spus că raportul dintre teo-
rie și practică înclină spre ultima (a se ve-
dea fig. 7). 

Totodată, majoritatea covârșitoare a elevi-
lor chestionați au afirmat că cunoștințele 
acumulate în cadrul disciplinei îi vor ajuta 
în activitatea ulterioară (a se vedea fig. 8).

Pentru clasele a VI-a și a XII-a, în cadrul 
competenței „abilități de învățare auto-
nomă” au fost formulați doi descriptori 
de competențe. Pentru clasa a VI-a, de-
scriptorul de competențe este: „Foloseşte 
instrumente şi tehnologii ale informaţiei 
potrivite, în mod eficace, pentru a desco-
peri noi informaţii”. Iar pentru clasa a XII-a, 
descriptorul este: „Poate folosi tehnologii 
ale informației în mod eficace pentru a 
accesa, cerceta, organiza și integra infor-
mațiile”. În contextul digitalizării rapide din 
ultimul deceniu și al transformărilor din 
multe domenii ale vieții, curriculumul dis-
ciplinei „Educație pentru societate” aco-
peră sumar competențele digitale în inter-
acțiunea cu structurile statale, deși aceste 
competențe deja au un rol-cheie pentru 
dezvoltarea pe plan personal, implicarea 
în societate în calitate de cetățean activ și utilizarea serviciilor publice ca parte componentă 
a drepturilor socioeconomice. Republica Moldova are una din cele mai înalte viteze la internet 
din lume, iar Agenția de Guvernare Electronică a realizat până în prezent peste 100 de produse 
de guvernanță electronică și acest proces doar se va multiplica în viitor. Operatorii de telefonie 
mobilă, în doar câteva ore, pot oferi dreptul de semnătură electronică. Există un teren fertil pen-
tru dezvoltarea unei noi generații de cetățeni care vor putea interacționa cu instituțiile statului, 
evitând contactul fizic cu funcționarii publici, fără să aibă bariere temporale sau spațiale când 
doresc să acceseze un serviciu public, fapt care va conduce și la diminuarea corupției, și la o 
presiune mai mică pe sistemul administrativ, din moment ce unele servicii vor putea fi obținute 
automatizat de cetățeni.

Figura 7. Raportul dintre teorie și practică în cadrul 
disciplinei educație pentru societate (chestionar)

Figura 8. Utilitatea cunoștințelor acumulate în cadrul 
disciplinei educație pentru societate (chestionar)

Care este raportul dintre teorie și practică în cadrul 
disciplinei Educație pentru societate?

Considerați că cunoștințele acumulate în cadrul disciplinei 
vă vor ajuta în activitate ulterioară:

Sursa: Elaborat de autor în baza chestionarului transmis 

elevilor din 10 UAT de nivelul II.

Sursa: Elaborat de autor în baza chestionarului transmis 

elevilor din 10 UAT de nivelul II.
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Cadrele didactice 

Lipsa cadrelor didactice reprezintă o pro-
blemă pentru toate disciplinele din siste-
mul de învățământ general secundar și, 
evident, are consecințe negative asupra 
disciplinei „Educație pentru societate”. 
Conform MECC, în anul 2019, sistemul 
educațional moldovenesc ducea lipsă de 
peste 2000 de cadre didactice21. Con-
form datelor oferite de BNS, în anul de 
studii 2019/2020 procesul de studii a 
fost asigurat de 27400 de cadre didac-
tice. Conform criteriului de vârstă, 20% 
dintre cadrele didactice au vârsta de 
peste 60 de ani, 26% − 50-59 ani, 24% 
─ 40-49 ani, 20% ─ 30-39 ani, iar 10% 
─ mai puțin de 30 ani22. Considerăm că 
atunci când 20% din personalul didactic 
are vârsta peste 60 de ani, iar numărul de cadre lipsă în sistem se apropie de 10%, acesta este 
un semnal de alarmă pentru autorități că sistemul educațional ar putea suferi un colaps daca nu 
se intervine.

Problema lipsei cadrelor didactice se reflectă și în raportul profesor/elev. Astfel, din anul 2013 
până în anul 2019, numărul de elevi în instituțiile de învățământ a scăzut cu 5,3%, pe când nu-
mărul de cadre didactice cu 13,9%. Lipsa cadrelor didactice se reflectă și în comportamentul 
părinților în procesul de alegere a instituției de învățământ pentru copii. Acest fenomen este 
mai puțin evidențiat în localitățile rurale și în centrele raionale, în schimb, în municipiul Chișinău 
există circa 15 instituții unde cererea de locuri depășește oferta de câteva ori23. Dincolo de 
unele probleme ce țin de arondarea districtelor școlare la nivel municipal, acest fenomen rezidă 
în dorința părinților de a asigura copiii cu profesori bine pregătiți la toate disciplinele școlare. 

Disciplina „Educație pentru societate” este predată în instituțiile de învățământ de peste 1000 
de cadre didactice24. Reieșind din reconceptualizarea disciplinei, din schimbarea metodologiei 
de evaluare a elevilor, din scopul ambițios care trebuie atins, dar și din importanța cardinală a ca-
drelor didactice în acest proces, este foarte importantă instruirea profesorilor pentru a reuși să 
formeze cele 20 de competențe pentru o cultură democratică la elevi, inclusiv pe partea ce ține 
de drepturile socioeconomice. Totuși, reieșind din faptul că, momentan, pe piața educațională 
există doar doi prestatori de servicii de formare profesională continuă la disciplina „Educație 

21 https://mecc.gov.md/ro/content/fost-lansata-campania-vreau-sa-devin-pedagog
22 https://statistica.gov.md/
23 escoala.chisinau.md/schools
24 sime.md

Figura 9. Criteriul vârstei cadrelor didactice 
din Republica Moldova

Sursa: Biroul Național de Statistică.



PO
LI

TI
CI

  
ED

U
CA

ȚI
O

N
AL

E

29Educația pentru drepturile socioeconomice în învățământul general din Republica Moldova

pentru societate”, că circa 100 de cadre didactice din peste 1000 au fost instruite în anul prece-
dent și că procesul se desfășoară în condiții anevoioase, va fi nevoie de minimum 10 ani pentru 
a instrui toate cadrele didactice dacă se va continua în același ritm. 

Reieșind din multitudinea de elemente noi la disciplina „Educație pentru societate”, pentru a se 
atinge scopul propus și a avea cadre didactice foarte bine pregătite, cele mai potrivite programe 
de formare continuă sunt cele de calificare suplimentară. Dar acest tip de program necesită 
1800 de ore de instruire și resurse financiare suplimentare. Prin Ordinul MECC nr. 1469 din 
31.12.2020, ministerul a delegat responsabilitatea de finanțare a programelor de formare pro-
fesională către instituțiile de învățământ și administrația publică locală. Din motive obiective, 
delegarea acestei responsabilități, pe termen scurt și mediu, va conduce la regres din punctul 
de vedere al instruirilor profesionale continue. În Republica Moldova, în majoritatea localităților, 
60-90% din bugetul administrației publice locale, inclusiv transferurile directe de la bugetul de 
stat, merg la acoperirea costurilor de salarizare și de mentenanță. Luând în considerare că aceste 
localități se confruntă cu deficite bugetare și pe alte articole de investiții, există riscul să nu fie 
identificate resurse financiare pentru programele de instruire continuă. Totodată, situația demo-
grafică în descreștere conduce la subfinanțare în baza formulei de finanțare per elev; respectiv 
pentru instituțiile de învățământ, o linie de buget suplimentară reprezintă o povară adițională în 
condițiile unor bugete austere. Există riscul ca în contextul creat, cadrele didactice să fie nevo-
ite să-și achite singure formarea profesională continuă. Mai mult, pe lângă plata pentru forma-
rea profesională continuă, care, conform tarifelor plasate de unii prestatori de servicii, sunt de 
circa 5000 de lei, cadrele didactice trebuie să-și asigure și cazarea. 

Reieșind din cele menționate mai sus, un proces rapid și eficient de instruire profesională a pro-
fesorilor la noua disciplină „Educație pentru societate” va fi foarte dificil de realizat, fără să se 
extindă formatul instruirilor și în online, fapt care ar favoriza cadrele didactice care nu sunt din 
proximitatea Chișinăului. 

Evaluarea elevilor

Conform documentului de organizare a procesului educațional la disciplina școlară „Educație 
pentru societate”, procesul transparent de evaluare, cu accent pe autoevaluarea și evaluarea 
reciprocă, în baza descriptorilor de competență, se bucură de susținerea elevilor și a cadrelor 
didactice25. 

Dezavantajul evaluării prin descriptori este că solicită mai mult timp decât ar putea percepe 
profesorii. Verificarea repetată a învățării elevilor necesită mai mult timp decât administrarea 
unui test la sfârșitul lecției sau al unității. Cu cât consumă mai mult timp evaluările formative, cu 
atât este mai puțin timp pentru predare. De asemenea, unii elevi nu răspund la evaluările forma-
tive la fel de bine ca la evaluările sumative. Se creează premise ca elevii obișnuiți să primească 

25 https://mecc.gov.md/sites/default/files/_19.educatie_pentru_societate_repere_metodologice_2020-2021_ro_
final.pdf
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note să nu fie la fel de motivați dacă „realizările” lor nu sunt măsurate. Mai ales că metoda de 
evaluare prin descriptori este nouă și orice element de inovație și noutate poate crea la prima 
etapă repulsie, în primul rând din cauza că elevii nu vor înțelege principiile în baza cărora le 
sunt apreciate cunoștințele. În cazul profesorilor, repercusiuni negative ar putea avea atât lipsa 
unor instruiri în noua metodologie de evaluare, cât și efortul suplimentar în raport cu evaluările 
sumative. Conform noii metodologii, profesorii vor trebui să dedice mult timp pentru procesul 
de evaluare, dar și să ajusteze demersul educațional individualizat pentru fiecare elev. Toate 
aceste eforturi, cumulate cu salariul nemotivant, participarea la programe de formare continuă, 
elaborarea proiectărilor didactice, organizarea consultațiilor, participarea la ședințele consiliului 
profesoral, ar putea conduce la evaluări superficiale și demersuri educaționale individualizate 
necorespunzător. 

Urmare a chestionării realizate în procesul 
de elaborare a prezentului document, eva-
luarea prin note a fost considerată de elevi 
mai obiectivă. 

Deși majoritatea elevilor chestionați consi-
deră evaluarea sumativă mai obiectivă, con-
siderăm că aceste răspunsuri se datorează 
necunoașterii de către elevi a valențelor pe 
care le poate avea evaluarea prin descriptori, 
și anume dezvoltarea abilităților și atitudini-
lor prin demersuri educaționale individuale.

Care metoda de evaluare a elevilor 
o considerați mai obiectivă?

Figura 10. Metode de evaluare a elevilor (chestionar)

Sursa: Elaborat de autor în baza chestionarului transmis 

elevilor din 10 UAT de nivelul II.
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ANALIZA CAUZELOR

Carta privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului, 
adoptată de Consiliul Europei în 2010, a reprezentat un catalizator de modificări curriculare la 
nivel comunitar. Adoptarea Cartei a fost precedată de înțelegerea de către statele membre că 
fenomene ca populismul, radicalismul, terorismul, șovinismul, corupția, intoleranța, lipsa unor 
valori comune pot fi atenuate prin educație. Educația reprezintă un scut împotriva acestor fe-
nomene.

Alte elemente care au impulsionat adoptarea Cartei și modificările curriculare în lanț care au ur-
mat sunt procesele intense de globalizare și localizare, digitalizarea majorității aspectelor vieții, 
apariția serviciilor electronice în sfera privată și în sfera publică, invențiile din domeniul rețelelor 
neuronale, inteligența artificială, blockchainul și alte concepte și tehnologii moderne, care deja 
fac parte din ambianța socioeconomică a țărilor dezvoltate și contribuie la un nivel de viață mai 
bun atât pentru individ, cât și pentru comunitate.

În Republica Moldova, care trece prin procesul de tranziție de la un sistem autoritar la un regim 
politic democratic și care are un bagaj întreg de probleme sistemice, era o necesitate stringentă 
de reformare a curriculumului. Mai ales că sondajele realizate relevă că populația nu-și cunoaș-
te drepturile. Aceleași sondaje arătă că, în contrapondere, cei care își cunosc drepturile au un 
nivel de viață mai ridicat și se bucură de drepturile pe care le au, deoarece și le pot revendica la 
necesitate. 

Reconceptualizarea disciplinei „Educație civică” era o chestiune de timp și de înțelegere a im-
portanței acestei acțiuni. Printre cauzele de ordin normativ care au impulsionat procesul de 
reformare a curriculumului sunt Acordul de asociere RM-UE, Carta Consiliului Europei privind 
educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului, cele trei volume ale 
Cadrului de referință al competențelor pentru cultură democratică al Consiliului Europei, care 
au reprezentat documente fundamentale în procesul de reformă.

Principalele provocări în procesul de implementare eșalonată a disciplinei reconceptualizate 
„Educație pentru societate” sunt reprezentate de: 
1. implementarea disciplinei în plină criză pandemică. Copiii din familii cu statut socioeconomic 
scăzut nu au avut acces la studii din lipsa echipamentelor și a accesului la internet. De aseme-
nea, disciplina prevede 30% din ore cu caracter practic, dar acestea nu au putut fi ținute din 
cauza recomandărilor autorităților de a evita contactele fizice și evenimentele de grup; 
2. ministerul de resort nu a sincronizat procesul de introducere a disciplinei cu instruirea cadre-
lor didactice și elaborarea manualelor. Fiind în plin proces de reconceptualizare a unei discipline 
obligatorii la nivel de abordare (de la cunoștințe la competențe), de evaluare (de la sumativă la 
formativă) și de elaborare a materialelor de curs, ministerul nu a gestionat eficient acest proces;
3. formarea competențelor prin utilizarea vechilor metode de predare. Disciplina reconceptua-
lizată și-a propus să schimbe paradigma de la acumularea de cunoștințe la acumularea de com-
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petențe; acest lucru poate fi realizat și prin schimbarea strategiilor didactice care să corespundă 
scopului propus. 

Este evident că, dincolo de succesul de a reconceptualiza disciplina școlară „Educație pentru 
societate” după un model european, cauzele degradării sistemului public de învățământ rămân a 
fi valabile, implementarea curriculumului disciplinar se va desfășura în condiții vitrege. Iar schim-
bările de mentalitate sunt cel mai puțin vizibile și mai puțin palpabile pe termen scurt, de aceea 
așteptările de la sistemul educațional, în general, și de la curriculumul disciplinar la educație 
pentru societate, în special, trebuie să fie moderate, iar eforturile trebuie susținute constant 
pentru atingerea obiectivelor propuse. 
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RECOMANDĂRI DE POLITICI  PUBLICE

Pentru a depăși provocările generate de implementarea noii discipline, care va conduce la dez-
voltarea competențelor pentru o cultură democratică și la creșterea nivelului de cunoaștere și 
utilizare a drepturilor socioeconomice în rândul elevilor, sunt analizate următoarele patru opți-
uni de intervenție în cadrul actual de politici publice. 

Inițierea elevilor în cetățenia digitală – propuneri la nivel de curriculum

Introducerea cetățeniei digitale în curriculumul școlar pentru clasa a XII-a. Cele trei categorii de 
unități de competențe, care se studiază în prezent, pot fi integrate organic în unitățile de învă-
țare ale claselor precedente: 

•	 utilizarea responsabilă a canalelor de informare din mass-media și educarea capacității 
de a distinge știrile false – clasa a IX-a;

•	 dezvoltarea spiritului de activism civic și voluntariat – clasa a XI-a;
•	 gestionarea raporturilor minoritate-majoritate într-o democrație – clasa a VIII-a.

Propunere de modificare a unității de învățare pentru clasa a XII-a

Unități de competențe Unități de conținuturi 
recomandate

Sugestii de activități de învățare și 
produse școlare realizate 

Analiza caracteristicilor de 
utilizare a serviciilor electronice 

- Reglementarea serviciilor 
electronice;
- tipuri de servicii 
electronice;
- înregistrarea și utilizarea 
serviciilor electronice.

- Analiza situațiilor din viața 
cotidiană când putem accesa un 
serviciu electronic;
- discutarea algoritmului de 
accesare a unui serviciu electronic; 
- studiu de caz: înregistrarea 
electronică pentru obținerea 
permisului de conducere.

Descrierea mecanismelor 
de funcționare a guvernării 
electronice

- Modernizarea serviciilor 
publice prin digitizare;
- diversificarea canalelor de 
acces la serviciile publice;
- asigurarea securității 
informației.

- Analiza principiilor de funcționare 
a guvernării electronice;
- descrierea beneficiilor guvernării 
electronice pentru combaterea 
corupției; 
- studiu de caz: concepe un 
serviciu electronic public nou.

Manifestarea interesului pentru 
modalități de vot alternativ, în 
special votul electronic 

- Tipuri de voturi 
alternative (electronic, prin 
corespondență);
- funcționarea votului 
electronic;
- riscuri corelate cu votul 
electronic.

- Masă rotundă cu privire la 
riscurile implementării votului 
alternativ;
- analiza experienței statelor care 
au implementat sisteme de vot 
alternativ;
- studiu de caz: alegerea șefului 
clasei prin platforma VoteMeApp 
(sau altă platformă similară).
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Demonstrarea abilităților de 
comunicare în social media 
(media de socializare online) 

- Rețele de social media;
- managementul conturilor 
sociale;
- strategii de content 
(conținut) și de engagement.

- Analiza tipurilor de conținut pe 
diferite platforme de social media;
- descrierea principalelor greșeli în 
comunicarea online;
- studiu de caz: realizarea unui 
podcast pe o problemă de interes 
comunitar.

Identificarea strategiilor de 
personal branding 

- Strategii de personal 
branding; 
- canale de promovare 
personală;
- web reputation.

- Analiza conținutului pentru 
brand care să mențină interesul 
audienței;
- descrierea regulilor de 
comunicare online (trimiterea de 
e-mailuri);
studiu de caz: crearea unui profil 
de LinkedIn.

Pentru cele 30% din orele planificate disciplinei care trebuie dedicate activităților de învățare 
în baza proiectului, propunem elaborarea unui modul educațional în parteneriat cu Agenția de 
Guvernare Electronică, în care elevii să poată simula accesarea serviciilor electronice.

Exemplu de implementare a agendei cetățeniei digitale
În Spania, Ministerul Educației a semnat un acord privind dreptul la viață privată al elevilor cu 
Agenția de Protecție a Datelor. Acordul își propune să ridice nivelul de conștientizare în rândul 
tinerilor privind dreptul la viață privată și protecția datelor personale în internet. În acest sens a 
fost lansat un website de unde elevii se pot informa despre riscurile pe care le poate comporta 
navigarea pe internet, publicarea datelor personale și cum se pot proteja împotriva eventualelor 
riscuri corelate cu activitatea pe internet26.

Motivarea cadrelor didactice pentru a se dezvolta profesional – propunere la nivel de cadre 
didactice

1. Finanțarea programelor de formare profesională continuă din contul unor programe mi-
nisteriale, deoarece acest proces face parte din ciclul de politici care, prin prisma atribu-
țiilor funcționale, îi revine ministerului, iar autoritățile locale nu vor facilita acest proces, 
considerând posibilitățile financiare pe care le dețin.

2. Accesul tuturor cadrelor didactice la instruiri de calificare suplimentară la disciplina „Edu-
cație pentru societate” prin crearea unui program calendaristic de instruiri, cu alocare 
de resurse financiare suficiente, inclusiv pentru costurile de cazare, care până în prezent 
sunt acoperite de cadrele didactice.

3. Extinderea instituirilor de calificare suplimentară la disciplina „Educație pentru societate” 
și în format online, măsură îndreptată spre cadrele didactice care sunt din afara Chișină-
ului și, din diferite motive, nu se pot deplasa către prestatorii de servicii pentru instruiri. 

26 http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/
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Instruirile de formare continuă realizate în ultimul an în format online au demonstrat 
fezabilitatea formatului online, care poate fi utilizat și după încheierea pandemiei. 

4. În cazul includerii unității de învățare cu privire la inițierea elevilor în cetățenia digitală, 
instruirea cadrelor didactice în conceptele generale ale cetățeniei digitale și serviciilor 
electronice.

Exemplu de programe de dezvoltarea profesională continuă pentru cadre didactice 
Începând cu anul 2017, în Danemarca, unde, la fel ca în Republica Moldova, disciplina școlară 
responsabilă de formarea competențelor pentru cultură democratică este una separată, a fost 
demarat programul „Masterul în autoritate și cetățenie”. Programul durează doi ani, este cu frec-
vență redusă și are drept scop să dezvolte competențele pedagogice relevante pentru a-i ajuta 
pe elevi să înțeleagă concepte precum individualismul, globalizarea, europenizarea, dar și să-i 
ajute să înțeleagă relațiile dintre individ și comunitate. 

Predarea conținutului în format inovativ – propunere la nivel de modalitate de predare

Având un caracter aplicativ, deoarece 30% din activități sunt practice, disciplina „Educație pen-
tru societate” trebuie predată diferit, prin livrarea conținutului într-un format inovativ. Tehnicile 
descrise sunt propuse în special pentru modulul pentru cetățenie digitală din clasa a XII-a, dar 
pot fi utilizate și pentru celelalte clase. 

1. Quiz/Chatbot. După modelul elaborat de Visa și Mpay, la temele care au un impact practic 
mai mare sau care sunt de actualitate, pot fi create diferite quizuri și chatboturi, în care elevii 
să-și consolideze cunoștințele acumulate.

3. Simulator. Temele studiate în cadrul disciplinei nu întotdeauna pot fi transpuse în practică din 
diferite motive, dar pentru o mai bună însușire a abilităților și a competențelor care se doresc a 
fi dezvoltate la elevi pot fi utilizate simulatoare. De exemplu:

a) 20 cele mai populare servicii de stat care sunt oferite de Agenția Servicii Publice;
b) aplicațiile de plăți online oferite de băncile comerciale;
c) cum se obține și care sunt beneficiile semnăturii electronice (în parteneriat cu operatorii de 

telefonie mobilă).

Exemplu de format de învățare interactiv și inovativ 

Sistemul de plăți internațional Visa împreună cu sistemul de plăți guvernamental Mpay au lan-
sat, în 2021, un chatbot care vine să ofere un minim de cunoștințe care să protejeze deținătorii 
de carduri bancare contra escrocheriilor online27. Acest chatbot este accesibil in limbile română, 
rusă și engleză și oferă informații esențiale cum un cetățean să identifice cu ușurință dacă apelul 
către anumite acțiuni, pe care îl poate primi de la persoane terțe, este într-adevăr de la un func-
ționar al băncii sau de la un escroc, dar și ce pași trebuie să urmeze pentru a-și securiza cardul 
bancar.

27 https://education-bot-md.infocus.company/
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Colaborarea cu mediul asociativ și identificarea de persoane-resursă – propunere la nivel de 
modalitate de predare

Crearea unei baze de date sau chiar a unei structuri formalizate, formată din ONG-uri, profesi-
oniști pe domeniile și conceptele abordate în curriculum, funcționari de stat (procurori, judecă-
tori, avocați, funcționari publici, aleși locali), care, pe principii de voluntariat, să dedice un anumit 
număr de ore per semestru în calitate de persoane-resursă pentru a explica elevilor, atât teo-
retic, cât și empiric, unitățile de învățare din cadrul disciplinei pe domeniile de expertiză în care 
excelează. Contribuția persoanelor-resursă poate fi acordată în baza trierii unităților de conținut 
pe clase sau în baza unor teme care transcend unitățile de conținut: 

•	 ecologie;
•	 sănătate;
•	 politica și activism civic;
•	 eficiența energetică;
•	 drepturile omului;
•	 violența domestică și școlară. 

Exemplu de colaborare între societatea civilă, mediul de experți și autoritățile de învățământ

În Republica Federală Germană, a fost creată Societatea Germană pentru Educație Democratică, 
o structură sprijinită de autoritățile de nivel înalt în domeniul educației din Germania. Aceasta 
structură a fost creată sub formă de organizație nonprofit și reunește experți în domeniul cerce-
tării și practicii educaționale, care promovează democrația prin educație28.

28 www.degede.de
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