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Introducere
Termenul care inaugurează acest compartiment al studiului – politica europeană, este
oarecum convenţional, dacă încercăm să stabilim cu rigorizitate o anumită politică europeană
în domeniul educaţiei şi învăţământului, ştiindu-se că politica reprezintă arta de a conduce un
oraş. Accepţia modernă a termenului angajează noi conotaţii, admise de către majoritatea
utilizatorilor, şi se referă la anumite acţiuni speciale de definire-stabilire-proiectare a relaţiilor
dintre ţări, executate de organisme internaţionale sau care se produc în procesul altor tipuri de
raporturi sociale interstatale. Noţiunea de politică europeană este utilizată în acest studiu
anume cu sensul de relaţii interstatale, proiectate sau realizate, în domeniul educaţiei şi
învăţământului. Nu-i vor fi însă ignorate şi sensurille de imperativ, opţiune, deoarece acţiunea
de a proiecta, indispensabilă oricărei politici, presupune cu necesitate o desfăşurare a acesteia
în domeniul dorinţelor, opţiunilor, imperativelor. De asemenea, sensul pe care-l acceptăm
pentru noţiunea de politici europene nu refuză ci include şi acele acţiuni ale statelor, care,
desfăşurate în interiorul său, fără o participare sau o conlucrare cu alte state, chiar şi în lipsa
unor minime coordonări, reprezintă totuşi deschideri semnificative pentru alte popoare şi alte
state de conlucrare în vederea executării unor politici comune (europene) în domeniul
educaţiei şi învăţământului. Studiul profund al limbilor moderne, de circulaţie internaţională,
de ex., nu este neapărat o acţiune de politică europeană, şi realizarea lui este decisă în cadrul
competenţelor statului, însă o astfel de politică educaţională internă determină esenţial
deschiderea statului respectiv pentru o conlucrare pe plan european şi mondial. Căci atunci
când cineva studiază o limbă străină parcă şi-ar declara prin aceasta intenţia de a cunoaşte, de
a colabora, de a se integra cu vorbitorii acestei limbi, precum şi invitaţia pentru vorbitorii
respectivei limbi de a-i vizita ţara, localitatea, casa, familia. Această acţiune mai certifică şi
faptul că persoana-grupul-instituţia-ţara, fie că doreşte pur şi simplu să dezvolte anumite
domenii prin colaborare internaţională, fie că speră să-şi soluţioneze mai uşor anumite
probleme.
Republica Moldova, deşi este printre ultimele state postsocialiste în topul dezvoltării
economice, nu şi-a pierdut potenţialul intelectual şi capacitatea de a-şi soluţiona problemele,
de aceea rămâne a fi un stat apt să conlucreze şi să dezvolte relaţii internaţionale. Concluzia
făcută de dnii Al.Crişan, O.Păcurari şi J.Spiro, experţi internaţionali ai Băncii Mondiale
pentru proiectul Dezvoltarea învăţământului în Republica Moldova, acordă fără rezerve
R.Moldova primul loc printre ţările postsocialiste în realizarea sus-numitelor proiecte. În
opinia dnei O.Păcurari, faptul se datoreaază martiriatului, fenomen recent care se observă
masiv în ţările postcomuniste şi care constă în asumarea benevolă de către intelectualitatea
acestor ţări a soluţionării în condiţii deosebit de grele, nocive chiar, a problemelor educaţiei,
învăţământului, culturii, ştiinţei, artei, precum şi a celor de politică a statului în orice
domeniu. Conform aceloraşi observări şi comparaţii, intelectualitatea R. Moldova, în special
intelectualitatea pedagogică, şi-a asumat martiriatul în cea mai mare măsură.
Explorarea expresă a unor probleme de politici europene în domeniul educaţiei şi
învăţământului nu o dorim însă realizată pe temeiul martiriatului. Fenomenul în cauză ne
reprezintă doar vitalitatea şi, odată cu ea, speranţa pentru redresarea situaţiei. Un argument
forte pentru implicarea R. Moldova în examinarea-producerea-realizarea unor politici
europene în domeniul educaţiei şi învăţământului îl reprezintă întâi de toate faptul că echipele
de intelectuali care sunt angajate în educaţie şi învăţământ au reuşit să conceptualizeze, să
proiecteze şi să realizeze reforma în învăţământ la parametri pe care n-a reuşit să-i atingă nici
un domeniu al vieţii publice. Au fost elaborate Concepţia dezvoltării învăţământului în
Republica Moldova, Programul naţional de dezvoltare a învăţământului în Republica
Moldova, Concepţia educaţiei în Republica Moldova, concepţiile tuturor disciplinelor şcolare,
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Curriculumul de bază, curricula pentru toate disciplinele şcolare, ghidurile de implementare a
curricula, manualele noi pentru clasele primare, manualele pentru prima clasă gimnazială;
sunt în curs de elaborare manualele pentru celelalte clase, Concepţia evaluării rezultatelor
şcolare în instituţiile de învăţământ preuniversitar din Republica Moldova, a evoluat cu
succes cea mai importantă perioadă de formare a cadrelor didactice pentru activitatea cu noile
documente normative – curricula, acţiune coordonată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Este semnificativ şi faptul că, în pofida sărăciei, a aproximativ 80% din populaţie,
veniturile căreia se situează la un nivel inferior coşului minim de consum, în R. Moldova se
atestă o tendinţă foarte puternică a tineretului pentru studii. Un fenomen negativ, care de altfel
este caracteristic tuturor statelor sărace, mita şi corupţia, recunoscut ca atare nu numai de
către sondajele efectuate dar şi de către instituţiile statului, este deosebit de răspândit şi în
instituţiile de învăţământ (Emisiunea Intersecţii de la TVM din 7.11.2000). Or, aceasta
demonstrează indirect nu numai faptul că cetăţenii R. Moldova nu sunt ajutaţi şi protejaţi de
către stat în soluţionarea problemelor educaţiei şi instruirii copiilor şi de aceea apelează la
metode nelegale (politologul O. Serebrian, emisiunea Intersecţii de la TVM din 7.11.2000),
dar şi convingerea puternică a majorităţii populaţiei adulte a R. Moldova că factorul cel mai
sigur de ieşire din criză este educaţia şi învăţământul, nu redresarea economică, cum se crede
în mediul politicienilor.
Este de remarcat şi faptul că tineretul studios din R. Moldova acordă prioritate studiului
limbilor moderne, deci este conceptual deschis pentru colaborare internaţională şi pentru
lărgirea spaţiului de referinţă socială; jurisprudenţei, ceea ce presupune că ideea edificării
unui stat de drept nu are doar o conotaţie simbolică, de drept politic, ci şi una materială şi
vitală; ştiinţelor economice şi finanţelor, adică îşi leagă speranţele de o îmbunătăţire
substanţială a situaţiei economice a ţării; n-a scăzut interesul pentru profesiile domeniului
artistic, filosofic, istoric – profesii remunerate, la moment, mult mai prost decât cele indicate
mai sus, prin urmare populaţia din R. Moldova îşi revendică, prin opţiunile făcute de către
tânăra generaţie, dreptul la istorie şi spiritualitate, la conştientizarea sensului filosofic al
existenţei sale; şi, paradoxal la prima vedere, nu acordă prioritate profesiilor din domeniul
educaţiei şi învăţământului, ceea ce ar putea si semnifice dezacordul implicit al tinerilor cu
politica economico-financiară a statului în domeniul indicat. Examinarea retrospectivă a
situaţiei în învăţămîntul vocaţional demonstrează însă că profesiile pedagogice niciodată n-au
fost suprasolicitate de către tinerii din spaţiul ex-sovietic, cei mai dotaţi preferând alte
domenii decât cel al învăţământului şi educaţiei.
Este plină de speranţă şi calitatea studiilor pe care o demonstrează tinerii din R.
Moldova în instituţiile de învăţământ de peste hotare şi la concursurile internaţionale, acestea
demonstrând performanţe mult mai mari decât semeşii lor din ţările înalt dezvoltate.
Corelată cu performanţele obţinute în ultimii ani în reformarea conceptuală, teoretică,
curriculară, de formare continuă şi managerială a învăţământului, valoarea acordată de către
populaţie învăţământului, alături de martiriatul manifestat de către cea mai bună parte a
intelectualităţii, inspiră încredere că realizările de azi din educaţie şi învăţământ vor avea un
impact pozitiv asupra tuturor sferelor vieţii publice din Moldova.
Realităţile constatate în învăţământul din R. Moldova predispun la o astfel de colaborare
pe plan internaţional în domeniu care să valorifice experienţele şi potenţialul intelectual al
ţării, operând concomitent dezvoltări în propriul domeniu educaţional prin studiul
experienţelor altor state europene – acesta ar fi principiul diriguitor de participare a R.
Moldova la elaborarea şi transpunerea în viaţă a politicilor europene în domeniul educaţiei şi
învăţământului. Or, R. Moldova n-ar trebui să aspire la o integrare europeană pentru a se salva
– identitatea ţărilor şi a popoarelor nu admit o astfel de integrare căci ea nu duce la rezultatul
scontat ci la dispariţia prin asimilare a celui “ajutat”; R. Moldova ar trebui să-şi propună o
integrare firească prin expansiunea propriilor valori, pe care să le complementeze -- prin
interacţiune! cu valorile educaţiei ale altor ţări şi popoare. În sensul preocupat,
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compatibilizarea sistemelor de învăţământ ale statelor europene pune cu necesitate o serie
întreagă de probleme, obiectul de examinare al cărora îl formează prezentul studiu.

1. Premise pentru o politică europeană de compatibilizare a sistemelor de
învăţământ
1.1. Noua hartă a Europei (factorul politic)
Divizarea politică a Europei a fost eliminată de seria de revoluţii, violente sau “de
catifea”, care s-au declanşat la sfârşitul deceniului al nouălea al secolului al XX-lea. Lagărul
socialist s-a destrămat, s-a destrămat în consecinţă şi Uniunea Sovietică. Însă în locul
divizării după sisteme politice, sociale şi doctrinare, Europa cunoaşte astăzi o divizare şi mai
acută, subliniată imperturbabil de interminabila perioadă de tranziţie – se presupune -- de la
socialism la capitalism, de la totalitarism la statul de drept. În aceste condiţii fostele state
socialiste şi statele apărute pe mapamond în urma destrămării URSS şi-au revendicat spontan
dreptul de a-şi elabora un concept propriu al educaţiei şi învăţământului. Acţiunea nu este
similară tuturor statelor eliberate sau formate. Unele – Republica Democrată Germană,
Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, România, Bulgaria, Jugoslavia, precum şi trei din republicile
ex-sovietice, Estonia, Letonia, Lituania, au fost hotărâte să-şi recapete independenţa pierdută
odată cu incorporarea în URSS sau în lagărul comunist, a cărei esenţă de închisoare a
popoarelor a fost camuflată în denumirea de Consiliul pentru Ajutor Economic Reciproc
(CAER), deci şi conceptele de reformă a învăţământului, pentru aceste ţări, revendicau în
mare parte revenirea la sistemele de învăţământ tradiţionale, care, de altfel, erau nişte sisteme
de învăţământ specific europene.
Bielarusi, Ukraina, R. Moldova, Georgia, Armenia şi Azerbaigeanul, republici exsovietice, cu un grad net inferior de independenţă, în comparaţie cu ţările membre ale CAER,
dar şi cu o tradiţie de organizare a învăţământului legată esenţial de cea a Rusiei (Bielarusi,
Ukraina, mai puţin Georgia, Armenia, Azerbaigeanul), de cea a României (R. Moldova)
şi/sau, parţial, de cea a Orientului (R. Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaigeanul), au pledat,
iniţial, pentru o mai mare independenţă a sistemelor de învăţământ faţă de învăţământul din
Rusia, apoi pentru o independenţă deplină a propriilor sisteme de învăţământ. Rusia însă n-a
dorit să renunţe la pretenţia de a-şi subordona şi în continuare popoarele ex-sovietice, operând
diverse şi multiple acţiuni de aprofundare a dependenţei economice, financiare, militare,
eclesiastice etc. a statelor declarate independente. Cele mai importante dintre aceste acţiuni
sunt formarea Comunităţii Statelor Independente (CSI), sancţiunile economice, blocajul
economic şi financiar, menţinerea trupelor sale pe teritoriile noilor state independente sub
acoperirea diverselor pretexte, menţinerea dependenţei eclesiastice totale pentru creştinii
ortodicşi din Moldova şi din alte regiuni, lansarea ideii de “spaţiu educaţional unic în CSI”,
încurajarea conaţionalilor stabiliţi cu traiul în noile ţări independente să nu accepte integrarea
lingvistică, instrucţională şi culturală prin revendicarea statutului de limbă oficială a statului
pentru limba rusă şi abrogarea obligativităţii persoanelor cu serviciul în domeniul public de a
cunoaşte şi a utiliza limba oficială a statului; revendicarea studiilor în limba rusă la toate
treptele sistemului de învăţământ, a manualelor şcolare editate în Rusia, a unor ample spaţii
de emisie radio şi TV exclusiv în limba rusă; ocuparea aproape integrală a spaţiului publicitar
etc.
Printre aspectele pozitive ale compatibilizării sistemelor de învăţământ în zona statelor
ex-comuniste s-a remarcat tendinţa de a-şi face recunoscute actele de studii în ţările dezvoltate
ale Europei şi ale Americii. R. Moldova, de ex., a instituit obligativitatea absolvirii oricărei
facultăţi pe bază de bacalaureat, realizând în acest scop anumite modificări în sistemul de
învăţământ:
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− a introdus, pentru absolvenţii şcolii generale, examenele de bacalaureat la colegii şi
universităţi;
− a corelat durata studiilor la cele mai multe specialităţi cu durata studiilor la aceleaşi
specialităţi în marile universităţi ale Europei;
− a modificat planurile şi programele analitice în învăţământul vocaţional de toate gradele;
− a trecut, în învăţământul preuniversitar, la instruirea în baza curricula etc.,
fapt care a apropiat învăţământul din R. Moldova de învăţământul din Europa nu numai la
nivel de sistem dar şi sub aspect conceptual. Mai exact, modificările cu caracter conceptual
din învăţământul R. Moldova au condus în mod firesc la modificări în sistemul de învăţământ,
apropiindu-l esenţial de sistemele de învăţământ ale ţărilor din Europa.
Pentru toate statele ex-comuniste este caracteristică tendinţa de (re)integrare în Europa,
prin aceasta înţelegîndu-se năzuinţa pentru un trai apropiat de cel al ţărilor dezvoltate. Această
tendinţă este complexată însă de necesitatea de a se menţine valorile perene naţionale, de
capacitatea redusă de comunicare, în sensul cel mai amplu al termenului, de mizeria materială
şi cea morală, dar mai ales de o mentalitate inadecvată scopului şi sensului integrării
europene, ceea ce compromite, uneori la scară naţională, însăşi ideea de integrare europeană
(=ideea europeană).
Blocajul principal al integrării europene fiind de natură psihologică, mentală,
conceptuală, fenomenul dorit al unor politici europene în vederea compatibilizării sistemelor
de învăţământ necesită şi o abordare filosofică.
1.2. Noua filosofie a educaţiei
La finele secolului al XX-lea popoarele Europei s-au văzut nevoite să-şi
reconceptualizeze cele mai importante domenii ale vieţii. Şi deoarece educaţia este
responsabilă, în măsura şi în termenii adecvaţi esenţei sale, de tot ce se întâmplă în viaţa
umană şi în cea a popoarelor, Europa s-a văzut nevoită să-şi gândească noi sensuri şi noi
dimensiuni existenţiale şi ontologice şi pentru educaţie şi învăţământ.
Noua filosofie a educaţiei (în termeni mai simpli – noul concept al educaţiei) se
compune din mai multe caracteristici, cele esenţiale, în opinia noastră, fiind următoarele:
− prefigurează o nouă viziune asupra fiinţei umane – integră nu numai moral dar şi ca
individ naţional şi social; desăvârşită conceptual, teleologic, spiritual, teosofic, estetic;
echilibrată ecologic şi sănătoasă fizic; tolerantă naţional, cultural şi religios; liberă prin
conştientizarea propriei valori şi a valorilor şi problemelor lumii contemporane, a
valorilor şi problemelor celor din alteritate; conştientă de propria identitate şi de
identitatea lumii în care trăieşte; deschisă la schimbare şi adaptabilă schimbărilor;
− elaborează un model de educaţie centrat pe fiinţa celui educat, în baza principiilor
libertăţii în educaţie şi al identităţii fiinţei sale;
− identifică teleologia educaţiei cu fiinţa celui educat;
− acceptă ideea că educaţia este omniprezentă şi universală, continuă şi perenă;
− preconizează principiul pozitiv al educaţiei;
− recunoaşte că educaţia se realizează preponderent în dimensiunea suprasensibilului, a
metafizicului, în interacţiune cu dimensiunea fizică a existenţei umane;
− acceptă educabilitatea ca principiu fundamental al existenţei umane.
Noua filosofie a educaţiei răspunde oportun la întrebarea cum este, cum poate şi cum
trebuie să fie fiinţa umană într-o lume a schimbării, a comunicării interumane şi
interculturale, într-o lume a consumului şi a creaţiei, într-o lume ameninţată de pericole şi
cataclisme sociale şi naturale la scară planetară, şi totuşi încrezătoare în ideea pozitivă a lumii
şi a fiinţei umane. Prin aceasta filosofia educaţiei oferă un temei peren educaţiei ca activitate
umană şi fiinţei umane ca o axis mundi, sugerează soluţii eficiente, motivate ontologic şi
existenţial, problemelor lumii contemporane.
6

1.3. Problemele lumii contemporane
Lumea contemporană este hărţuită de un şir de probleme globale. Definirea şi
elucidarea acestora a constituit unul din paşii grandioşi pe care i-a făcut omenirea în
dezvoltarea şi organizarea sa socială:
− pericolul distrugerii vieţii planetare printr-un război nuclear şi pacea mondială;
− dezechilibrarea tot mai mare a sistemului ecologic planetar şi pericolul distrugerii
naturii prin intervenţia nechibzuită şi iresponsabilă a omului;
− sănătatea umană şi maladiile incurabile (SIDA, cancerul etc.);
− viciile distrugătoare a fiinţei umane (narcomania, tabagismul, alcoolismul etc.);
− sărăcia, mizeria, subalimentarea a mai mult de o treime din populaţia planetei şi
supraproducţia în ţările superdezvoltate;
− exploziile demografice în ţările lumii a treia şi creşterea numărului persoanelor
handicapate în ţările înalt dezvoltate;
− războaiele interetnice;
− războaiele pe temei religios;
− fascismul, rasismul şi totalitarismul;
− sectarismul religios;
− migraţia nereglementată a populaţiilor sărace spre ţările înstărite;
− şomajul;
− sclavia camuflată etc.
reprezintă problemele comune tuturor popoarelor lumii, indiferent de spaţiul geografic pe care
îl locuiesc, rasă, civilizaţie, tip de cultură, religia confesată etc. Oriunde nu s-ar manifesta una
din problemele indicate, ea produce un impact negativ, mai devreme sau mai târziu, asupra
tuturor popoarelor lumii, deci şi soluţionarea lor este de competenţa întregii lumi.
Importanţa educaţiei devine şi mai mare atunci când se constată că soluţionarea acestor
probleme este esenţial legată de filosofia educaţiei, de politicile educaţionale ale statelor
lumii.
1.4. Axiologia lumii contemporane
Lumea contemporană este totuşi ghidată de anumite sisteme de valori, fapt care inspiră
încredere pentru o soluţionare pozitivă şi oportună a problemelor indicate în compartimentul
anterior.
De asemenea, prezenţa unor valori dă sens educaţiei. Acestea sunt deduse-definitestructurate din axiologia lumii contemporane. Sistemul de valori al lumii contemporane este
şi el construit pe întregul spectru de valori ale humanitasului, incluzând valorile produseantrenate-vehiculate în trecut, despre care mărturisesc monumentele de cultură, şi valorile
contemporane propriu-zise, adică acele valori care dau sens vieţii oamenilor contemporani.
Numărul acestor valori este, practic, nelimitat, ele sunt foarte diferite ca importanţă şi
angajează întreaga diversitate de preocupări ale omenirii. Multitudinea şi diversitatea lor însă
nu constituie o piedică de neînlăturat în stabilirea unei tipologii a valorilor şi a unei axiologii
reprezentative pentru lumea contemporană. În fiecare perioadă istorică, omenirea îşi
formulează cu claritate opţiunea pentru un anumit sistem de valori, pe care îl crează, îl
urmează şi îl dezvoltă cu necesitate până la stabilirea unei situaţii axiologice suficientă sieşi.
Lumea contemporană, prin reprezentanţii săi de seamă în domeniu, şi-a formulat opţiunea
pentru următoarele valori:
− pacea planetară şi cooperarea;
− echilibrul ecologic;
− prosperitatea economică;
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− interculturalitatea sau colaborarea poliaspectuală între toate ţările şi popoarele, între etnii
şi popoare, instituţii culturale, ştiinţifice, de cult, sportive, artistice etc. ca principiu de
coexistenţă paşnică şi condiţie a progresului în toate domeniile;
− schimbarea pozitivă şi dezvoltarea;
− tehnologiile avansate şi progresul social, tehnico-ştiinţific, intercultural etc.;
− libertatea şi inviolabilitatea mass media;
− democraţia;
− conştiinţa demografică şi sanitară;
− conştientizarea unităţii lumii şi a omenirii, a valorilor create de omenire (humanitasul);
− noile educaţii etc.
Aceste tipuri de valori sunt întemeiate, ca şi cele din epocile moderne anterioare, pe
valorile fundamentale ale humanitasului: Adevărul. Binele. Frumosul. Dreptatea. Libertatea.
1.5. Noile educaţii
Fiind conştientizate problemele şi valorile lumii contemporane, omenirea a ştiut să-şi
formuleze strategiile de soluţionare a problemelor, antrenând valorile în interiorul cărora
fiinţează.
Tipul cel mai important de strategii este cel care realizează schimbarea de mentalitate.
Şi este ştiut că orice schimbare de mentalitate se produce efectiv şi global prin acţiunea
transformatoare a educaţiei, deşi nu se exclude nici influenţa asupra mentalităţii pe care o
exercită realităţile economice, politice, sociale etc. Înţeleasă în sensul cel mai desfăşurat al
acestei noţiuni, educaţia este omniprezentă (deci afectează şi domeniile economic, politic,
social etc.), universală, iminentă oricărui individ şi grup social, deoarece influenţează orice
schimbare în economic, politic şi social prin schimbarea mentalităţii celor care provoacă
schimbarea în aceste domenii.
Noile educaţii, în sensul preocupat de autorii şi utilizatorii termenului, reprezintă de fapt
un nomenclator de obiective generale care răspund imperativelor indicate de problemele lumii
contemporane, şi nu nişte concepte educaţionale noi. Noile educaţii se includ în tipurile de
educaţie care s-au constituit tradiţional: educaţia intelectuală, educaţia morală, educaţia
estetică, educaţia tehnologică, educaţia religioasă, educaţia filosofică etc. Prin noile educaţii
sunt marcate domeniile imperative şi prioritare ale educaţiei la zi, nomenclatorul lor însă nu
epuizează priorităţile educaţiei contemporane, ci le complementează. UNESCO (instituţia de
unde vine termenul de educaţii noi, datorită în mare parte românului George Văideanu, care a
iniţiat programul), prin strategiile educaţionale formulate, atrage atenţia opiniei publice
mondiale asupra unor potenţe nevalorificate de soluţionare a problemelor lumii
contemporane. În expresia dată de G. Văideanu aceste obiective sunt:
− Educaţia relativă la mediu sau educaţia ecologică
− Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare
− Educaţia pentru tehnologie şi progres
− Educaţia faţă de mass media
− Educaţia în materie de populaţie sau demografică
− Educaţia pentru pace şi cooperare
− Educaţia pentru democraţie
− Educaţia sanitară modernă (Văideanu G., I966, p.65-66).
O compatibilizare eficientă a sistemelor de învăţământ ale statelor europene ar angaja o
suită de activităţi, în fiecare ţară ce acceptă ideea europeană, concepute pe realizarea corelată
a tuturor obiectivelor educaţionale indicate de termenul educaţii noi cu obiectivele
educaţionale naţionale, prin idee europeană înţelegându-se ideea de unitate economică,
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socială, tehnico-ştiinţifică, culturală şi spirituală a popoarelor care locuiesc spaţiul european,
fiecare popor menţinându-şi identitatea şi culoarea specifică.
1.6. Raţiunea integrării sistemelor de învăţământ
Elaborarea şi aplicarea unor politici eficiente pentru compatibilizarea şi integrarea
sistemelor de învăţământ îşi au raţiunea în idealul pentru o viaţă mai bună pentru toţi
europenii. Europa se consideră tradiţional leagănul civilizaţiei contemporane, şi această
credinţă nu trebuie neapărat să alimenteze conceptul eurocentrist, ci, mai degrabă, să
contribuie la soluţionarea problemelor lumii contemporane.
Prin educaţie, aşa cum s-a mai afirmat în acest studiu, este posibil a schimba vechea
mentalitate şi a forma, a dezvolta una capabilă să ofere lumii un nou model de convieţuire a
popoarelor.
În viziune praxiologică, compatibilizarea şi integrarea sistemelor de învăţământ ale
ţărilor europene răspunde mai multor imperative de care se leagă speranţa oamenilor pentru
un viitor mai bun şi o viaţă mai decentă:
s-ar asigura o mai bună circulaţie a valorilor care ar spori interculturalitatea şi
multiculturalitatea ca fenomene compatibile şi dorite de fiinţa umană,
s-ar amplifica comunicarea interumană şi cea interculturală, care, în sine,
reprezintă o valoare aparte a oamenilor;
interculturalitatea, multiculturalitatea şi comunicarea interumană şi interculturală
ar contribui esenţial la soluţionarea problemelor lumii contemporane: a păcii şi a războiului, a
echilibrului ecologic, a bunelor relaţii interetnice, a integrităţii etnice şi a eliminării
separatismului aducător de conflicte de tot felul, inclusiv armate; a sărăciei, epidemiilor şi
sănătăţii fizice; a democraţiei şi progresului social care generează libertatea umană etc.;
sistemele compatibilizate de învăţământ ar face studiul, educaţia şi învăţătura mai
accesibile, mai productive;
învăţământul corelat la scară europeană ar contribui la stabilirea unei economii mai
rentabile atât pentru ţările postindustrializate cât şi pentru ţările care au abandonat modelul
economic socialist şi perseverează pentru remodelarea unei economii de piaţă;
soluţionarea problemei uniformizării decente a economiei ţărilor europene ar
provoca reglementarea situaţiei în zonele afectate de conflicte interetnice şi religioase, ar
elimina continuu migraţia populaţiei sărace către zonele mai asigurate ale Europei;
în fine, compatibilizarea sistemelor de învăţământ ale statelor din Europa ar
conduce, direct sau indirect, la democratizarea relaţiilor umane nu numai din ţările europene
ci şi din întreaga lume.
Pentru R. Moldova compatibilizarea sistemelor de învăţământ, integrarea lor ar oferi
multiple deschideri de valorificare şi inserţie culturală, de colaborare în domeniul educaţiei şi
învăţământului, ştiinţei, culturi, politicii, democratizării tuturor sferelor vieţii publice. R.
Moldova speră, de asemenea, la o inserţie culturală şi ştiinţifică proprie (care se produce deja,
dar încă timid) în universul cultural şi spiritual al popoarelor Europei, independent de modelul
de viaţă socială la care se află ţara respectivă, căci populaţia românească din R. Moldova,
afectată de cele două tipuri de cultură – europeană şi orientală, realizează o viziune originală
asupra lumii şi a propriei identităţi.
Inserţia culturală a R. Moldova în spaţiul cultural european, se speră, ar provoca
deschideri pentru o retehnologizare a agriculturii, industriei, transporturilor, energeticii etc.
ale R. Moldova, resursele naturale şi umane ale căreia nu cedează, ba chiar le devansează pe
cele ale multor ţări europene înalt dezvoltate.
*
*
*
Demersul preocupat în acest compartiment al studiului a conturat premisele mai
importante, care ar putea contribui efectiv şi eficient la constituirea unor politici europene,
echilibrate conceptual şi praxiologic, de compatibilizare a sistemelor de învăţământ.
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Dezvoltarea acestora va fi făcută în compartimentele următoare, care vor aborda fenomene
concrete ale domeniului examinat.

2. Doctrine educaţionale în Europa contemporană
Este cunoscut faptul că ţările din Europa occidentală performează un nivel avansat, faţă
de celelalte ţări ale continentului, dar şi din lume, de dezvoltare economică şi socială. Se
menţine aceeaşi situaţie şi în domeniul invăţământului? Sunt aceste domenii comparabile
(avându-se în vedere complexitatea lor)?
Unul din posibilele răspunsuri la aceste întrebări îl poate da examinarea teleologiei
educaţionale în ţările vest- şi est-europene.
Domeniul teleologiei educaţionale este unul din cele mai complexe, mai dificile de
studiat şi chiar unul din cele mai controversate fenomene. Se obişnuieşte să se afirme că
obiectivele educaţionale reprezintă concepţia societăţii despre cum ar trebui să fie educaţia şi
rezultatele acesteia, concepţie elaborată de către specialiştii în domeniu. În mare, afirmaţia este
corectă şi nu cere dovezi suplimentare, căci acest adevăr a fost elaborat şi validat de experienţa
mondială pe parcursul întregii sale existenţe. Sunt însă necesare anumite concretizări şi
precizări ale acestui adevăr, pentru a-l putea instala în contextul prezentului studiu.
Societatea umană este nu numai unitară dar şi foarte variată sub aspectul demersurilor
educaţionale construite de către cetăţenii şi instituţiile sale, de aceea o teleologie educaţională
elaborată de specialiştii în materie reprezintă mai degrabă aspectele în care sunt de acord
majoritatea cetăţenilor şi a instituţiilor statului decât suma doleanţelor acestora. Această
constatare este însă valabilă doar pentru societăţile democratice. Societăţile totalitare nu
exprimă un punct de vedere comun asupra educaţiei, ci unul formulat de elitele politice şi
impus tuturor cetăţenilor şi instituţiilor.
Constatăm astfel o diferenţă esenţială între subiecţii producători de teleologie şi
doctrine educaţionale în cele două tipuri de ţări europene.
Diferenţa între cele două tipuri de educaţii, occidentală şi răsăriteană, se manifestă şi la
nivelul valorii doctrinelor şi teleologiilor educaţionale. Doctrinele educaţionale ale ţărilor
vest-europene acordă prioritate formării şi dezvoltării indivizilor în baza propriilor
particularităţi; ele sunt preponderent pragmatice, şi, deşi s-au stabilit în societăţi în care religia
n-a fost prigonită vreodată, sunt mai materialiste decât cele din ţările est-europene, care au
avansat teleologii educaţionale mai idealiste, în sensul îndepărtării idealului educaţional de la
viaţa reală a celor educaţi.
În raport cu societatea din care fac parte, subiecţii educaţi din ţările vest-europene sunt
mai inerţi şi mai indiferenţi faţă de ideea schimbării sociale; ei caută mai degrabă să se
adapteze societăţii din care fac parte decât s-o schimbe, preferând să se schimbe pe sine decât
societatea. Educaţii din ţările est-europene năzuiesc să schimbe mai degrabă societatea decât să
se schimbe pe sine. Prima atitudine pare să fie mai angajată conceptual deoarece ia în
consideraţie universul exterior al celui educat, faţă de care se promovează ideea integrării
educatului ca o monadă, ca un univers propriu. Cea de a doua se opune conceptual universului
exterior, considerându-l responsabil doar pe el de propriile succese sau eşecuri, de aceea ideea
schimbării sociale este predominantă şi chiar obsesivă în toate doctrinele şi teleologiile
educaţionale ale estului european.
Aspectul care face ca cele două tipuri de doctrine educaţionale să se asemene este
orientarea lor la adaptarea educaţilor la sistemele economice ale ţărilor respective, precum şi la
ideologia statului (este valorificată în special ideea de patriotism).
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2.1 Educaţia şi învăţământul în Europa occidentală
Teleologia este esenţială oricărui tip, model de educaţie, ea marchează esenţial şi
doctrina educaţională a oricărui stat, deoarece răspunde la întrebarea, cum trebuie să fie
educaţia şi cum ar trebui să fie cetăţenii statului respectiv, astfel ca între stat şi cetăţeni să se
stabilească o relaţie de armonie. Iată de ce examinarea unui anumit sistem de învăţământ
naţional poate fi limitată la sistemul de obiective al acestuia.
Olanda, stat asemănător R. Moldova după teritoriu şi numărul de populaţie, şi-a
elaborat o teleologie a educaţiei întemeiată pe tradiţia social-democratică, proprie ţărilor
nordice ale Europei.
Multicoloră sub aspect etnic, fenomen produs în urma experienţei sale istorice de ţară
colonială dar şi datorită principiilor democratice la care subscrie împreună cu celelalte ţări ale
comunităţii europene, Olanda îşi ocroteşte totuşi entitatea prin instituirea unui învăţământ
exclusiv în limba olandeză, la toate treptele, şi neadmiţând o cât de mică diferenţiere a
teleologiei şi a conţinuturilor educaţionale în funcţie de naţionalitatea celor educaţi. În acest
scop, statul suportă cheltuieli suplimentare de până la 1,4 ori mai mari pentru instruirea şi
adaptarea copiilor emigranţilor decât cele stabilite pentru copiii care nu necesită o adaptare
specială la sistemul de învăţământ olandez. Olanda preferă să-şi asume obligaţiuni
suplimentare faţă de alolingvi în vederea integrării lor în societatea olandeză, fără însă a ceda
câtuşi de puţin din propria identitate, naţională şi teritorială, persoanelor alolingve, indiferent
în ce mod s-au stabilit acestea în Olanda.
Acest mod de înţelegere a problemei naţionale şi de soluţionare a ei prin educaţie şi
învăţământ este proprie majorităţii ţărilor vest-europene, care consideră că acordarea de
drepturi speciale minorităţilor naţionale duce neapărat la separatism, fenomen neacceptat de
nici un stat din lume. Soluţia acceptată de societatea olandeză pentru problema relaţiilor
interetnice este deci total diferită de cea considerată adecvată ţărilor ex-socialiste, cărora li se
subscrie obligaţia de a acorda ample posibilităţi şi drepturi de instruire şi educaţie în limba
maternă minorităţilor naţionale, inclusiv teleologii şi conţinuturi educaţionale speciale,
revendicate de către minorităţile respective. Astfel se trece cu uşurinţă peste faptul că, în
special pentru ţările ex-sovietice, situaţia interetnică actuală reprezintă rezultatul politicii
coloniale a Rusiei şi tendinţa acesteia de a-şi menţine influenţa (=dominaţia) în fostele
teritorii etnice ale imperiului.
Or, statutul şi poziţia Olandei faţă de minorităţile naţionale în materie de teleologie
educaţională este inversă celor ale R. Moldova:
- Olanda îşi integrează minorităţile naţionale prin politica educaţională, în special, la
nivel de teleologie şi de finanţare; în consecinţă, în această ţară nu există problema integrării
lingvistice şi a educaţiei culturale;
- R. Moldova se adaptează la nevoile minorităţilor naţionale prin politica educaţională
(Art. 35 (2) al Constituţiei R. Moldova prevede dreptul persoanelor de a-şi alege limba de
instruire şi educare), finanţare, teleologie şi conţinuturi, instituţii preuniversitare şi grupe cu
predarea în limba minorităţilor în învăţământul profesional de toate gradele.
În interior însă sistemul educaţional al Olandei este cât se poate de democratic:
− Olanda a depăşit relaţia cultură politică–cultură profesională, caracteristică ţărilor în curs
de tranziţie, relaţie care are repercusiuni nedorite pentru dezvoltarea şi buna funcţionare a
învăţământului;
− are un sistem descentralizat, finanţele pentru învăţământ şi educaţie sunt gestionate de
autorităţile locale, instituţiile de învăţământ se bucură de o autonomie foarte mare,
aproape nelimitată (municipalităţile, de ex., administrează clădirile şcolilor, se ocupă de
priorităţile educaţionale, cum ar fi copiii cu probleme, de emigranţi, de minorităţi, de
educaţia adulţilor, de problemele stringente la zi ), celelalte activităţi fiind de competenţa
exclusivă a şcolii;
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− standardele educaţionale sunt întemeiate pe ideea schimbării: De ce? Ce? Cine? Pentru
ce? etc. se face schimbarea, răspunsul la aceste întrebări trebuind să asocieze oamenii la
schimbare, să-i facă să devină agenţi ai schimbării; testele de evaluare sunt diferenţiate, nu
există standarde naţionale de evaluare;
− copiii sunt supavegheaţi sub toate aspectele permanent, inclusiv prin cele vreo 60 de
servicii locale de consultanţă, şi sunt oportun ajutaţi să-şi corecteze dezvoltarea , să
beneficieze de clasa, şcoala adecvată etc.;
− calea de la o teorie nouă (concept, idee, principiu etc.) către praxis este mediată, de regulă,
de o teorie proprie, care ia în calcul specificul autohton, local şi personal al utilizatorilor.
Experienţele Olandei în domeniul politicilor educaţionale pot fi redate sintetic de
concluziile:
− Olanda promovează o politică educaţională etnocentristă în raport cu exterioritatea şi o
politică de maximă descentralizare în interior;
− centrarea politicii educaţionale a Olandei pe nevoile celui educat, pe doleanţele părinţilor
şi ale comunităţii locale face din sistemul ei educaţional unul deschis către alteritate nu
atât prin instituţiile, teleologia şi conţinuturile predării-învăţării (care sunt mai mult
etnocentriste), cât mai ales prin sprijinul amplu pe care îl oferă Olanda celor care doresc
să depună efortul pentru a se integra în propriul sistem de învăţământ şi în propria entitate;
− deoarece principiul opţiunii personale este considerat unul din principiile fundamentale
ale Occidentului, Olanda se înscrie astfel în comunitatea europeană prin asemănare, nu
prin racordarea propriului sistem la sisteme străine.
Cu alte cuvinte, ideea de comunitate pentru Olanda este una transnaţională.
Marea Britanie. Cunoscută pentru statornicia sa, Anglia îşi conservă prin tradiţii şi
cutume un învăţământ stabil prin ce are mai bun, operând cu multă precauţie schimbări în
doctrina educaţională şi în politica care o determină esenţial. Este una din ultimele ţări din
Europa occidentală care a realizat reforma curriculară în învăţământ la scară naţională,
preferând să aibă un învăţământ clasic sigur decât să se angajeze în experimente sociale.
Stabilitatea şi tradiţia clasică în învăţământul din Anglia se datorează în primul rând
stabilităţii din societate şi experienţelor de mare putere, iar stabilitatea este asigurată, nu în
ultimul rând, de obişnuinţa britanicului de a face orice lucru cât mai bine, cât mai temeinic.
Ţara englezilor este o istorie deschisă, din care te privesc case, palate, biserici şi oameni careşi şoptesc vrerea: noi aşa am fost, noi aşa dorm să fim.
În pofida tradiţiei, s-ar părea, Anglia îşi reînnoieşte curriculumul aproape anual, iar
odată la cinci ani efectuează o schimbare fundamentală a acestuia.
Ca şi în Olanda, educaţia este instituţionalizată la o vârstă fragedă, la 5 ani, însă
disciplinele obligatorii pentru studiu se menţin doar până la vârsta de 16 ani. Tot atunci are
loc şi primul examen. Limba maternă şi matematica sunt disciplinele considerate drept cele
mai importante. De la această vârstă elevii nu mai au discipline obligatorii, ei făcând opţiune
pentru ştiinţele, artele, tehnologiile pe care urmează să le studieze în continuare. Ultimele
clase, a XI-a şi a XII-a, sunt clase de pregătire pentru admiterea la universitate. Standardele
educaţionale sunt definite de evaluare şi prin evaluare.
Învăţământul este descentralizat prin tradiţie. Există un curriculum naţional, care însă
nu stabileşte cu claritate nici chiar ariile curriculare. Acest curriculum seamănă mai mult a
ideal eduacţional naţional. De aceea fiecare şcoală este în drept să-şi stabilească propriul
curriculum. Doar pentru matematică şi limba engleză statul îşi declară monopolul în
elaborarea concepţiei disciplinei. Şcolile îşi fixează propriile sisteme de ţinte/obiective pentru
fiecare an şcolar. Nu există o divizare clară a lecţiilor pe discipline; sunt arii de
studiu/disciplinare; totul e să se atingă standardele de învăţare. De regulă, se predau discipline
integrate.
În Anglia nu există manuale şcolare naţionale, ci o gamă largă de manuale comerciale,
din care şcolile aleg ce doresc. Piaţa de manuale în Anglia este foarte dezvoltată.
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Inspecţia şcolară este efectuată de specialişti în domeniul evaluării, care îşi obţin dreptul
de a inspecta şcolile dintr-un anumit teritoriu prin participare la concursul anunţat de
autorităţile şcolare ale departamentului.
Descentralizarea este manifestă la fel de puternic şi în domeniul finanţării
învăţământului: sursa de finanţare este aleasă de către unitatea şcolară – de la guvern sau
locală; noul guvern va stabili finanţarea exclusiv prin autorităţile locale. Universităţile,
instituţiile de cercetare au un buget constituit din surse diferite: de la guvern, din oferirea
serviciilor educaţionale şi de cercetare (masteratul, doctorantura, care sunt cu plată), din
proiectele internaţionale etc.
Faptele recoltate din realitatea educaţională a Angliei certifică trăsăturile esenţiale ale
sistemului de învăţământ britanic:
− Anglia se îngrijeşte de integrarea sistemului său de învăţământ în sistemul european de
învăţământ poate mai puţin decât oricare altă ţară occidentală; ea îşi cultivă continuu
propriul sistem de învăţământ, racordîndu-l nu la alte sisteme de învăţământ, ci
valorificând principiile democraţiei sociale pe temeiul tradiţiei britanice;
− unitate în diversitate: principiul este general pentru învăţământul şi educaţia din Anglia, el
penetrând toate sferele sale – managerială, financiară, curriculară, tehnologică etc.;
− tradiţia şi inovaţia coexistă şi se alimentează, se condiţionează reciproc, ceea ce conferă
ideii de statornicie şi stabilitate îmnvăţământului din Marea Britanie o calitate deosebită
de cele ale altor ţări;
− educaţia şi învăţământul sunt centrate pe nevoile celor educaţi, ca şi pe acelea ale cadrelor
didactice, dar sunt penetrate de o idee naţională, impusă de autoritatea statului, care le
conferă siguranţă şi statornicie; autoritatea statului în educaţie şi învăţământ este
certificată şi de faptul că în Anglia 93 la sută din unităţile de învăţământ sunt de stat şi
doar 7 la sută – particulare;
− opţiunea şi responsabilitatea personală a elevilor din clasele superioare este temeinic
sprijinită de stat prin acordarea a doi ani de pregătire pentru facultate, ceea ce
demonstrează că valorile democratice s-au suprapus pe cele ale tradiţiei, în Anglia
existând o ierarhie universitară foarte dezvoltată timp de sute de ani, dar şi priorităţile pe
care le acordă statul britanic educaţiei şi învăţământului.
Este sistemul de învăţământ al Angliei unul deschis către celelalte sisteme de
învăţământ ale Europei sau nu? Răspunsul ar fi unul mai puţin categoric: sistemul de
învăţământ britanic formează astfel de tineri care sunt capabili să se inserteze în orice ţară
dezvoltată din Europa, prin urmare şi în acest caz contează ideea europeană la care aderă ţara
şi mai puţin sistemul concret de învăţământ al ţării, sistem care se constituie pe tradiţia
istorică şi naţional-culturală a poporului.
Danemarca este o ţară al cărui sistem de învăţământ se aseamănă foarte mult cu cel al
R. Moldova.
Aici copiii sunt înscrişi la grădiniţă de la vârsta de 3 ani, iar la şcoală, de regulă, la
vârsta de şapte ani, dar nu este o obligativitate: părinţii îşi pot da oricând copilul la şcoală,
până atunci fiind liberi să-l instruiască acasă. La vârsta de 6-7 ani se face un an de pregătire
pentru şcoală. Învăţământul obligatoriu este de 9 ani, căruia îi urmează clasa a X-a, an de
pregătire pentru învăţământul profesional şi cel gimnazial (echivalent învăţământului liceal de
la noi).
Gimnaziile sunt de 3 ani, dar exigenţele sunt foarte mari; aici merg 40-45 % din
absolvenţii clasei a X-a. Doar 3 candidaţi din 5 sunt înscrişi în gimnaziu. În gimnazii se susţin
10 examene, dintre care 6 – în ultimul an.
În şcolile tehnice merg 30% şi în şcolile bussines iar 30%. Instruirea în instituţiile de
învăţământ profesional se face conform modelului numit “sandwich”: 3 luni teorie, 3 luni
practică (în şcolile tehnice) şi 2 ani teorie, 2 ani practică (în şcolile bussines). Şcolile tehnice
sunt dotate fără deosebire de laboratoarele ştiinţifice sau fabrici şi uzine.
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Până la clasa a VII-a inclusiv nu se pun note. Primul test se dă abia la clasa a IX-a, în
scris, test de la minister.
Elitele nu sunt încurajate în învăţământul din Danemarca. Este important să-i ajutăm pe
cei mulţi, consideră danezii, cei dotaţi şi supradotaţi se vor descurca şi singuri.
Planul de învăţământ vine de la parlament şi conţine un număr minim de ore pentru
fiecare disciplină şcolară.
De la minister vin ghidurile, care însă nu sunt obligatorii.
La clasele I-III lecţiile sunt predate de câte doi profesori concomitent. La clasele IV-X
un profesor predă 4 discipline şcolare, fiecare clasă având , de regulă, nu mai mult de 4
profesori, care predau pe tot parcursul celor şase ani. Una din cele patru discipline pe care le
predă profesorul trebuie să fie limba daneză sau matematica. Lecţiile sunt activităţi complexe
de formare şi dezvoltare, construite, de regulă, pe câteva materii care sunt abordate în scopul
esenţializării fenomenelor universului uman (intern) şi al cosmosului extrauman, extern
omului.
Manualele şi materialele didactice sunt procurate pe piaţa liberă. Acestea nu sunt
finanţate de minister, dar nici nu sunt controlate.
Profesorii şcolari sunt pregătiţi în seminarii (=universităţi pedagogice). Învăţământul
universitar este gratuit, studenţii mai având şi o bursă care le permite să aibă un trai decent
Danemarca este o ţară unde oamenii nu se îmbogăţesc, unde banii nu se acumulează, ei
circulă, făcând astfel tuturor danezilor un trai mai bun. Danezii cu aproximativ acelaşi nivel
de trai reprezintă circa 95 la sută din populaţia ţării. Sunt un popor comunitar (nu colectivist),
dar libertatea persoanei nu suferă din această cauză ci câştigă doar, fiind ocrotită de
comunitatea naţională care s-a contopit cu statul (danezii reprezintă 90 la sută din populaţia
ţării). Emigranţii sunt trataţi fără prejudicii, dar cei care doresc să se stabilească aici cu traiul
trebuie să accepte însuşirea limbii daneze şi alte rigori care fac posibilă integrarea alolingvilor
fără repercusiuni nedorite pentru întreaga comunitate daneză. Poliţiştii sunt văzuţi foarte rar în
stradă, sistemul de învăţământ în schimb este constituit dintr-o varietate largă de şcoli, care
răspund tuturor doleanţelor şi intereselor: şcoli alternative, deschise de comunităţi artistice,
confesionale sau locale; şcoli populare, în care pot studia diverse categorii de cetăţeni, de la
“18 la 95 de ani” şi ale căror durată de studii şi plan de învăţământ sunt elaborate în funcţie de
doleanţele şi interesele celor care se înscriu la studii; şcoli de producţie, pentru a estompa
şomajul tinerilor; şcoli libere etc. În toate tipurile de şcoli “de alternativă” statul suportă 80 la
sută din buget , cealaltă parte fiind acoperită de comunitate şi/sau de cei care frecventează
şcoala. Altfel spus, danezii cheltuiesc pentru şcoli ca să nu cheltuiască pentru închisori.
Lucrul cel mai mult respins în Danemarca este etalarea. Aici profesorii din toate tipurile
de şcoli nu vor îmbrăca haine care să-i deosebească de elevii sau studenţii lor, ca să le
sublinieze superioritatea. Profesorii şi cei educaţi/instruiţi/formaţi sunt parteneri ai aceluiaşi
proces de educaţie, instruire, formare, fiecare fiind respectat în calitatea pe care o are.
Fiecare şcoală, instituţie, întreprindere şi fiecare danez care are o casă ridică zilnic pe un
catarg special drapelul naţional. În Danemarca nu există case particulare intrarea cărora să nu
fie străjuită de cel puţin o vază specială cu flori vii Sunt buni creştini, dar consideră că şi raiul,
şi iadul sunt pe pământ, deci depinde de fiecare în parte să-şi facă viaţa mai bună. O idee
similară este atestată şi la noi, prin spusa lui C. Noica “Depinde de tine să ai un zeu”
Conceptul educaţional danez contemporan este întemeiat pe filosofia lui Grundtvig
(1783-1872) şi Kold (1816-1870), conform căreia educaţia şi gândirea trebuie să fie dominate
de principiul pozitiv: depinde de noi în cea mai mare măsură să obţinem prin educaţie ceea ce
dorim, nu de ideile cărora ne conformăm.
Democraţia socială daneză mai poartă numele de “paradoxul danez”: pe de o parte,
danezii refuză competiţia şi etalarea (“noi nu educăm nici regi, nici servitori” şi “ne place să
fim împreună, să facem sport împreună, dar fără competiţie”, afirmă danezii); pe de alta,
Danemarca ocupă o poziţie avansată în topul ţărilor dezvoltate. Această performanţă se
datorează conştiinţei naţionale cultivate insistent (drapelul naţional în faţa fiecărei şcoli,
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întreprinderi, instituţii, casă particulară, intonarea imnului naţional înainte de orele de clasă,
ideea de comunitate ca valoare supremă în care familia se integrează organic, neforţat).
Danezii sunt comunitari, dar şi solitari, toată ţara fiindu-le împânzită de ferme, semănate la o
distanţă de 2-3 km una de alta, căci apartenenţa la comunitatea naţională (care se identifică cu
cea statală!) nu-i desfiinţează ca indivizi ci le sporeşte propria valoare; ei sunt în esenţă
socialişti, statul asumându-şi importante responsabilităţi faţă de cetăţenii săi în schimbul a
52,5% impozite din venit, dar urăsc socialismul şi comunismul; sunt bogaţi, dar n-au bogăţii
acumulate, bogăţia lor fiind capacitatea de circulaţie a banului. Danezul nu acceptă argăţia,
servilismul (“Mai bine dorm sărac decât să muncesc sărac”, spune el), cu toate acestea, în
Danemarca nu există profesii prestigioase. Danezii au repulsie faţă de revoluţii, considerând
că orice problemă poate fi soluţionată prin raţiune şi bunul simţ.
Pe danezi îi deosebeşte o mândrie naţională în care etalarea lipseşte cu desăvârşire: mă
mândresc nu pentru faptul că sunt danez, ci, danez fiind, îmi valorific fiinţa naţională întru
binele şi prosperarea mea şi a tuturor danezilor. Astfel se constată că democraţia daneză este
întemeiată pe dezvoltarea forţelor latente ale individului în interesul comunităţii naţionale; în
Danemarca democraţia a crescut şi se menţine datorită spiritului şi filosofiei poporului danez.
Este evidentă deosebirea democraţiei daneze de cea americană, întemeiată pe competiţia
indivizilor în cadrul unui sistem social protejat de stat. Americanii nu sunt comunitari, ei sunt
singulari în baza dreptului social. Şi învăţământul american valorifică nu personalitatea celui
educat, ci acele premise ale acesteia care i-ar uşura inserţia socială. Elevul danez, prin
învăţământ şi educaţie, se creează pe sine şi, odată cu aceasta, îmbunătăţeşte condiţia
existenţială şi spirituală a poporului şi a ţării sale.
Distingem din caracteristicile şi faptele realităţii daneze următoarele trăsături ale
sistemului de învăţământ al Danemarcii:
− Danemarca este o ţară independentă şi are un concept independent de educaţie şi
învăţământ care s-a constituit pe temeiul spiritului naţional danez şi pe care-l valorifică
prin educaţie şi învăţământ;
− Danemarca şi-a elaborat şi promovează o politică educaţională conformă caracterului
naţional danez şi filosofiei daneze cu privire la educaţie şi învăţământ;
− politica educaţională a Danemarcii este deschisă faţă de toţi cetăţenii săi ca şi faţă de cei
străini, discriminarea pe temei social, naţional, rasial sau religios fiind o noţiune improprie
acestei ţări;
− unica ideologie educaţională a danezilor este credinţa că prin educaţie şi efort propriu poţi
obţine ceea ce doreşti, având un acut simţ al realităţii;
− educaţia şi învăţământul danez sunt dominate de principiul pozitiv;
− educaţia şi învăţământul danez sunt centrate pe personalitatea celui educat/instruit/format;
− conceptul educaţional danez favorizează o viziune unitară asupra universului uman şi a
cosmosului – a universului din exteriorul omului;
− în Danemarca educaţia şi învăţământul sunt generale, universale şi omniprezente: sistemul
său de învăţământ acoperă în mod real toate sferele vieţii sociale şi particulare, răspunde
nevoilor tuturor cetăţenilor, indiferent de vârstă, sex, confesiune etc., şi cu toate acestea nu
este un învăţământ impus;
− sistemul de învăţământ al Danemarcii estompează şomajul tineretului, infracţiunile şi
criminalitatea.
Danemarca participă la constituirea ideii europene prin propria idee de democraţie,
alimentată de spiritul naţional, şi printr-un învăţământ care face această idee viabilă şi
performantă pentru toţi cetăţenii săi, ca şi pentru cei străini, dacă este acceptat principiul
pozitiv al integrării.
*
*
*
Politicile educaţionale ale celor trei ţări nord-vest-europene certifică o realitate
educaţională întemeiată pe tradiţia istorică şi naţional-culturală, pe independenţa de jure şi de
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facto a statului. Ideea europeană – comunitatea culturală, istorică şi axiologică a popoarelor
Europei, consolidată de principii economice unice sau asemănătoare, care străbate conceptual
toate sistemele şi politicile educaţionale ale popoarelor Europei, a generat conceptul de
democraţie, aplicat în mod firesc în societatea şi sistemele de învăţământ şi educaţie ale
acestor popoare. Or, ideea europeană a fost generată nu atât prin consens interparlamentar şi
interguvernamental, cât mai ales de un context cultural-istoric comun sau asemănător. Prin
urmare, comunitatea europeană, ca principiu de coexistenţă şi colaborare a popoarelor,
teoretic, nu ar permite integrarea altor ţări şi popoare dacă acestea nu sunt congenital afiliate
acestui principiu. Pentru ţările est- şi sud-est-europene ideea europeană este una congenitală.
Poporul român, separat istoric de Imperiul Rus în două state, de ex., este legat congenital de
popoarele italian, francez, spaniol, portughez, elveţian, belgian, maltez, luxemburghez, de
populaţiile din San Marino, Vatican, Monaco etc., istoric şi cultural – de majoritatea ţărilor
Europei. Însă puterea de viaţă a ideii europene a fost estompată de experienţa socială impusă
de dictatura comunistă. Problema acestor ţări ar fi să-şi redobândească identitatea, operând
concomitent acţiuni de afiliere la cadrul economic şi juridic al comunităţii europene, acţiuni
care ar angaja puterea exemplului celui care a reuşit şi experienţa proprie care este dobândită
pe parcursul activităţilor. Considerăm aceste concluzii un reper important pentru elaborarea şi
corelarea politicii educaţionale a R. Moldova cu politicile educaţionale ale statelor europene.
2.2. Educaţia şi învăţământul în ţările est-europene
Rusia, Ucraina, Bielarusi, Georgia, Armenia, Azerbaigean sunt ţările est-europene care
şi-au declarat independenţa în rezultatul destrămării URSS. Toate au, în fond, aceleaşi sisteme
de învăţământ pe care le-au avut şi în cadrul URSS, constituite din educaţia preşcolară până la
vârsta de 6-7 ani, învăţământul primar, învăţământul gimnazial până la vârsta de 15-16 ani
(care are denumiri diferite), învăţământul general superior, echivalent ca finalitate cu
învăţământul liceal.
Aceste ţări şi-au elaborat însă concepţii educaţionale proprii, a căror destinaţie este să-şi
redobândească – şi prin educaţie, identitatea naţional-culturală. Modificarea cea mai
importantă care s-a realizat în toate politicile educaţionale şi sistemele de învăţământ din
aceste ţări este dezîndoctrinarea – reîndoctrinarea învăţământului şi a educaţiei: teleologia şi
conţinuturile suprasaturate de ideologia comunistă şi de cea ruso-sovietică şovinistă au fost
substituite cu o teleologie şi conţinuturi mai mult sau mai puţin reîndoctrinate pe ideea
naţională şi/sau pe occidentalism, acesta fiind înţeles drept o descongestionare totală a
învăţământului sub aspectul specificului naţional. În celelalte aspecte politicile educaţionale
ale ţărilor est-europene manifestă o anumită tendinţă de apropiere de politicile educaţionale
vest-europene prin valorificarea unor experienţe cum ar fi construcţia şi dezvoltarea
curriculară, evaluarea complexă a capacităţilor elevilor, elaborarea de standarde educaţionale
naţionale în baza cărora să se facă evaluarea, descentralizarea excesivă a managementului
şcolar şi a tehnologizării învăţământului, acceptarea de către stat a unei participări mai largi a
părinţilor în managementul şi activităţile educaţionale ale şcolilor, în dotarea tehnicomaterială a acestora etc., ultima fiind o acţiune impusă de bugetul foarte sărac al
învăţământului din aceste ţări.
Se constată o tendinţă de globalizare a formării tinerei generaţii, manifestă prin ratingul
înalt al limbilor străine, ingineriei electronice şi al profesiilor care favorizează activitatea de
muncă peste hotarele ţării (relaţii economice internaţionale, drept economic internaţional).
Inversul ideilor democratice ale Occidentului, manifest în ţările est-europene, este
separarea cetăţenilor bogaţi de restul societăţii, inclusiv prin deschiderea de instituţii de
învăţământ particulare de toate treptele şi nivelele, în care copiii, elevii, studenţii beneficiază,
în schimbul unei remunerări net superioare faţă de cea de stat, de condiţii de instruire şi
educaţie mai bune chiar decât în ţările dezvoltate ale Occidentului.
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O altă tendinţă, care depăşeşte experienţa occidentală, este reîndoctrinarea religioasă a
învăţământului, sub influenţa bisericii, care în această regiune este foarte mare, din cauza
vidului ideologic creat de înlăturarea politică a partidelor comuniste de la putere, vid care a
fost umplut fără ezitare de către acţiunile bisericii.
Toate acestea sunt asistate continuu de responsabilitatea scăzută a elevilor şi părinţilor
pentru educaţia şi instruirea primilor, de centrarea în continuare a instruirii şi educaţiei pe
conţinuturi (materiile de predare-învăţare), de proasta remunerare a cadrelor didactice de
toate gradele, de restanţele permenente la salarii şi, drept consecinţă, de scăderea nivelului
instrucţional general şi de pătrunderea corupţiei în învăţământ.
O doctrină educaţională clară şi de perspectivă nu are nici un stat din estul Europei, şi
nu din lipsă de potenţial uman (şcoala educaţională sovietică a fost foarte puternică şi şi-a
creat un potenţial profesionist în domeniu la fel de puternic, care s-a păstrat aproape în
întregime), ci din cauza incapacităţii statelor respective de a soluţiona oportun problemele
sociale, această situaţie având şi ea o cauză mai profundă, una esenţială: lipsa unei idei clare
cu privire la calea de dezvoltare socială a acestor ţări, situaţie îngreuiată esenţial de
menţinerea la putere a structurilor şi ideologiilor antipopulare, populiste sau pseudopopulare,
precum şi, nu în ultimul rând, de menţinerea în zonă a influenţei militare, economice,
ideologice a Rusiei şi de invazia pe această cale a culturii marginalizate şi a subculturii ruse şi
a celei occidentale.
2.3. Educaţia şi învăţământul în ţările Europei centrale
În această zonă a Europei se desfăşoară procese de înnoire a învăţământului, similare
celor din ţările postcomuniste est-europene, deosebirea fiind în gradul de deteriorare a
sistemelor tradiţionale de învăţământ în anii de dominaţie comunistă şi în conceptele de
reformă aplicate la sistemele de învăţământ moştenite de la regimul comunist.
Reformele în această zonă, spre deosebire de cea est-europeană unde acestea decurg
aproximativ la fel, sunt neunivoce, deşi le caracterizează aceeaşi tendinţă de eliminare din
învăţământ a ideologiei comuniste şi de revenire la tradiţia naţională şi cea europeană. Ţările
baltice – după denumirea lor în ex-URSS (Estonia, Lituania, Letonia), de ex., au renunţat cu
toată hotărârea la conceptul şi sistemul sovietic de învăţământ, perseverând la reedificarea
unui învăţământ conform cu tradiţia şi idealurile sociale şi umaniste ale popoarelor
respective. România a revenit la sistemul de învăţământ stabilit în perioada interbelică,
operând doar unele modificări corespunzătoare noilor realităţi economice şi sociale, dar n-a
readus în societate şi statutul prioritar al cadrelor didactice din acea perioadă, cum au făcut-o
majoritatea ţărilor central-europene. Jugoslavia, Serbia şi Albania sunt preocupate de
înlăturarea consecinţelor războaielor civile şi interetnice, fapt care, putem presupune, va avea
implicaţii evidente şi asupra concepţiilor, politicilor şi sistemelor de educaţie şi învăţământ ale
acestor ţări, competiţia dintre tradiţional şi “occidental” fiind mai puternică ca în celelalte ţări
în tranziţie. Polonia, Cehia şi Slovenia, deşi în plan economico-social le-au devansat pe
celelalte ţări în tranziţie, cedează acestora la capitolul construcţie şi dezvoltare curriculară,
componenta cea mai importantă în acţiunile de compatibilizare a sistemelor de învăţământ
europene. A fost o surpriză să se afle că Polonia, o ţară cu o populaţie profund religioasă, să
se arate mult mai liberală în ceea ce priveşte educaţia religioasă a elevilor decât ţările
dominate de ateism. Bulgaria, Macedonia şi Muntenegru realizează, în fond, o deideologizare
a învăţământului, fiind mai refractare la experienţele curriculare ale Occiddentului, dar mai
sensibile la nonconformism şi libertatea profesională a celor angajaţi în învăţământ şi
educaţie.
Pentru toate ţările din zonă este caracteristică “occidentalizarea“ teleologiei şi
conţinuturilor educaţionale. Se trece la instruirea şi educaţia elevilor conform curricula,
acestea având o putere mai mare de democratizare a învăţământului şi educaţiei, de instaurare
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în acest domeniu al principiului libertăţii. Se editează manuale alternative, acest drept fiind
obţinut de editurile participante la concurs în baza unor concepte originale de carte didactică.
Principalul instrument de instruire, manualul, nu mai este elaborat doar de specialişti din
interiorul ţării. La concursul de manuale pot participa şi edituri de peste hotare. Se
promovează conceptul de evaluare individuală diferenţiată. Standardele educaţionale sunt
concepute la nivel teoretic, apoi sunt validate de evaluarea desfăşurată conform noului
concept. Tehnologiile educaţionale includ tot mai frecvent metode netradiţionale, interactive
de instruire şi educaţie. Perfecţionarea cadrelor didactice este centrată în mare măsură pe
efortul propriu al celor formaţi, formatorii trebuind să-i orienteze oportun la nevoile şi
aşteptările fiecăruia.
Performanţele enumerate reprezintă acţiuni importante de compatibilizare a sistemelor
şi politicilor educaţionale ale estului şi vestului Europei şi se datorează în mare parte faptului
că guvernele acestor ţări au semnat acorduri de creditare de către Banca Mondială a unor
proiecte complexe de dezvoltare a învăţământului, cuprinzând elaborarea şi dezvoltarea
curriculumului, evaluarea, elaborarea manualelor şi perfecţionarea cadrelor didactice.
Opozanţii acestui proces insistă pe consolidarea caracteristicilor tradiţionale ale
învăţământului şi educaţiei, demers în general pozitiv, ştiindu-se că în perioadele de reformare
a învăţământului apar excese inovaţionale inadecvate tradiţiei naţionale şi tradiţiei în general.
Eliminându-se subtextul tendenţios politic şi de altă natură al acestui demers, el ar trebui luat
în vedere pentru o mai riguroasă monitorizare a implementării inovaţiilor în educaţie şi
învăţământ.

3. Doctrina educaţională în Republica Moldova
3.1. Restrospectiva elaborării documentelor
Reforma învăţământului în R. Moldova a fost preconizată de reformele declanşate de
“perestroika” lui M. Gorbaciov în URSS, unde a fost elaborat şi un proiect de concepţie a
învăţământului care îşi propunea o anumită democratizare a acestuia, în cadrul sistemului
social existent şi al statului sovietic. Democratizarea învăţământului presupunea şi
participarea republicilor unionale la reconceptualizarea acestuia. Grupul de creaţie Школа,
abilitat să elaboreze noua concepţie educaţională a URSS, a fost constituit la Moscova
(coordonator V.Dneprov) şi se compunea doar din specialişti din Federaţia Rusă. Au fost
organizate însă şi două seminare unionale (Tallinn, 1988 şi Mensk, 1989), la care au fost
invitaţi reprezentanţi ai provinciilor, pentru a se realiza, aşa cum s-a constatat mai târziu, doar
un sondaj camuflat de opinie, nu şi pentru o participare efectivă la elaborarea concepţiei, aşa
cum s-a declarat oficial. Din partea R. Moldova au fost delegaţi de către Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei (IŞE) (denumirea de atunci: Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul
pedagogiei -- ICŞP) pentru a participa la aceste seminare Vl. Pâslaru şi V. Bâcu (Tallinn) şi
Vl. Pâslaru (Mensk). La Tallinn s-a produs o ruptură de principiu între grupul unional de
creaţie Школа, care insista pe un sistem educaţional centralizat şi dur, provinciilor oferinduli-se doar libertăţi neesenţiale, şi reprezentanţii Estoniei, Lituaniei, Letoniei, Georgiei şi
Moldovei, care nu puteau accepta să renunţe la ocazia istorică de a-şi elabora propriul concept
educaţional. Reprezentanţii Moldovei aveau deja la acea oră varianta brută a concepţiei, pe
care au făcut-o cunoscută participanţilor la seminar. (Din publicaţiile de mai târziu s-a aflat că
unele republici unionale din partea asiatică a URSS s-au inspirat copios din concepţia
moldovenilor). Evenimentele de la acel seminar s-au derulat furtunos, acesta încheindu-se cu
declaraţia delegaţiei Moldovei, sprijinită cu entuziasm de cele ale Estoniei, Lituaniei, Letoniei
şi Georgiei, că ei merg acasă să elaboreze concepţii proprii ale învăţământului naţional. La fel
au procedat, în fapt, şi celelalte republici unionale, deşi n-au declarat-o public.
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La propunerea lui Vl. Pâslaru, Consiliul ştiinţific al IŞE (ICŞP) a luat decizia de a
elabora concepţia învăţământului în Moldova şi a aprobat componenţa grupului de creaţie
pentru elaborarea concepţiei. Participarea la acest proiect a fost facultativă, aşa încât din cei
care s-au declarat iniţial disponibili să elaboreze concepţia şi-au menţinut efortul doar Vl.
Pâslaru şi V. Bâcu, asistaţi de oficialii V. I. Cojocaru (director al ICŞP), N. Bucun (director
adjunct) şi de P. Panko (secretar al organizaţiei de partid din institut). Examinată de pe poziţia
zilei de azi, componenţa colectivului de autori de la 1989 sugerează inserţia camuflată a
organelor de partid şi sovietice în acele activităţi de reformare a învăţământului care le
scăpaseră de sub control în toiul evenimentelor din acea perioadă.
Cercetată minuţios sub aspect ideologic în birourile ministerului şi ale comitetului
central al partidului comunist din Moldova, Concepţia învăţământului mediu de cultură
generală în RSS Moldovenească a fost în sfârşit publicată la 17 mai 1989, în limba română şi
în limba rusă, apoi revizuită şi editată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ICŞP) într-o
broşură în acelaşi an, revăzută din nou şi editată în altă broşură a IŞE (Institutul de Ştiinţe
Pedagogice şi Psihologice -- IŞPP) în 1992; iar revăzută, de data aceasta sub ochiul vigilent al
Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ şi mass media a parlamentului agrarian în 1994
(preşedintele comisiei V. Senic) şi aprobată ca document oficial al statului cu denumirea
Concepţia dezvoltării învăţământului în Republica Moldova.. Comisia parlamentară, ignorând
dreptul de autor al elaboratorilor, a inclus un preambul propriu la textul Concepţiei, care-i
modifică esenţial interpretarea componentei referitoare la teleologia educaţiei în R. Moldova.
O echipă constituită special a elaborat Legea învăţământului în Republica Moldova,
principalele idei ale concepţiei obţinând astfel şi suportul juridic necesar. Aceasta declară
învăţământul prioritate naţională a statului şi obligativitatea statului de a nu finanţa
învăţământul mai puţin decât cu 7 la sută din PIB (produsul intern brut).
În aceeaşi perioadă Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞPP) elaborează Programul
Naţional de dezvoltare a învăţământului în Republica Moldova: 1995-2005, care reprezintă
strategiile şi obiectivele mai importante ale tuturor domeniilor participante la instruire şi
educaţie: managementul educaţiei şi învăţământului, ştiinţele educaţiei, elaborarea
complexului de manuale, ghiduri, materiale didactice etc., formarea, perfecţionarea şi
dezvoltarea profesională, igiena şcolară şi ocrotirea sănătăţii, economia, finanţele, asistenţa
psihologică, juridică, socială etc.
Concomitent au fost elaborate concepţiile tuturor disciplinelor şcolare prevăzute de
planul de învăţământ (Cf.: Valenţele reformei învăţământului, I-V).
Acestea au servit drept repere conceptuale importante pentru elaborarea curriculumului
de bază şi a curricula disciplinelor şcolare, pentru elaborarea de noi manuale şi ghiduri,
desfăşurarea stagiilor de perfecţionare şi dezvoltare profesională, elaborarea unui nou concept
de evaluare a succesului şcolar – componentele proiectului cofinanţat de Guvernul R.
Moldova şi Banca Mondială.
Putem constata astfel că baza conceptuală şi cea didactică a educaţiei şi învăţământului
în R. Moldova sunt elaborate, pe principii noi, aferente tradiţiei, istoriei şi culturii naţionale şi
ideii europene, reforma acestui domeniu fiind în continuare în dependenţă de reuşita
modificării mentalităţii cadrelor didactice şi a elitei politice care să asigure în fapt principiul
declarat al priorităţii naţionale a învăţământului.
3.2. Reforma educaţiei şi învăţământului în Republica Moldova
se desfăşoară în următoarele aspecte şi principii:
− a fost inaugurată “de jos”, în toiul mişcării de eliberare naţională şi socială de sub
dominaţia ruso-sovietică, de către entuziaşti ai dezvoltării învăţământului pe principiile
tradiţiei naţionale, unităţii naţionale, istorice şi culturale româneşti, democraţiei şi
libertăţii, şi a fost preluată de factorii politici şi cei administrativi pentru a o reglementa
şi/sau a o adapta la doctrina politică la care subscriu;
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− concepţia învăţământului a sugerat oportun şi concepţia reformei învăţământului: fiind
prima elaborată cu doi ani înainte de destrămarea URSS, reforma efectivă a
învăţământului în R. Moldova a anticipat declaraţia de independenţă şi a oferit cadrul
conceptual necesar pentru schimbări complexe în domeniu;
− iniţiată ca parte componentă a obiectivelor de eliberare naţională şi socială, după
declaraţia de independenţă a R. Moldova reforma învăţământului s-a sedimentat în
propriul domeniu, reorientându-se oportun spre o deschidere amplă pentru valorile
general-umane şi experienţele occidentale pe care le acceptă ca fiind unele ce se potrivesc
în general idealului uman aspirat, fără să desfiinţeze tradiţia culturală naţională;
− angajează toate sferele mai importante ale domeniului, astfel că la ora actuală întregul
sistem de învăţământ este supus impactului schimbării: sfera teleologică generală (care
impune o nouă doctrină educaţională), sfera curriculară, elaborarea de manuale, ghiduri şi
alte materiale didactice, reconceptualizarea evaluării succesului şcolar, perfecţionarea şi
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, managementul educaţional (acesta mai fiind
cauzat şi de reforma administrativ-teritorială) etc. – reprezentând aplicaţiile practice ale
doctrinei educaţionale;
− însuşi sistemul de învăţământ, ca structură instituţional-administrativă, a fost modificat
sub acţiunea a doi factori: factorul de competenţă specifică, care a operat schimbări în
treptele de învăţământ (s-au re-instituit liceele şi examenele de bacalaureat, s-a legalizat
obligativitatea anului de pregătire pentru şcoală), şi factorul social care, ca o consecinţă a
separării oamenilor bogaţi de restul societăţii, a remunerării proaste a cadrelor didactice, a
instituit un sistem de învăţământ paralel celui de stat – învăţământul particular.
În pofida modificărilor de fond care au fost operate în învăţământ, R. Moldova nu şi-a
elaborat până la moment o doctrină politică a educaţiei, cauza principală fiind incertitudinea
strategiei politice a guvernanţilor şi a populaţiei, care este neomogenă:
etnic (65% de populaţie băştinaşă în mare parte ori îşi declină identitatea românească ori
în general nu acordă vreo importanţă apartenenţei naţionale, celelalte etnii fiind de orientare
prorusă şi/sau prosovietică);
cultural (majoritatea populaţiei o reprezintă generaţiile de oameni formaţi preponderent
în contextul variantei sovietice a culturii ruse);
confesional (prezenţa unei mulţime de secte înregistrate şi neînregistrate, care, după
numărul aderenţilor, concurează serios biserica ortodoxă rusă majoritară);
economic (nici una din estimările specialiştilor făcute până la moment nu atribuie
economiei tenebre mai puţin de 60%; aspectul etnic al proporţiei averilor deţinute este în
defavoarea populaţiei băştinaşe; peste jumătate de milion de populaţie aptă de muncă – din
cele 4 mln. în total, fac munca la negru peste hotare, nefiind protejate în vreun fel);
ideologic (generaţiile mai în vârstă sunt decepţionate şi speră la revenirea în socialism;
majoritatea generaţiei care a luptat pentru eliberarea naţională şi socială, inclusiv combatanţii
care au apărat integritatea teritorială a R. Moldova, au abandonat-o decepţionaţi sau au
acceptat conformarea la legile dure ale societăţii în continuu declin; generaţia educată în şcoli
după 1987 reprezintă speranţa schimbării, dar şi aceasta este serios periclitată de dominaţia
fărădelegii şi a corupţiei, de pierderea idealurilor naţionale şi deci nu poate impune o voinţă
politică precumpănitoare, determinantă).
Or, reforma în învăţământul din R. Moldova se datorează nu atât factorilor sociali, de
decizie politică şi/sau managerială ci mai degrabă intelectualităţii care, pe parcursul a deja
cincisprezece ani, realizează un martiriat fără precedent în întreaga Europă pentru a oferi
tinerei generaţii şansa decisivă de a depăşi condiţia existenţială a părinţilor, în aceasta
văzându-se şi speranţa pentru reobţinerea identităţii şi proprietăţii naţionale a populaţiei R.
Moldova. În sensul preocupat, elaborarea unei doctrine politice clare pentru educaţie şi
învăţământ mai rămâne a fi o speranţă din rândul celor care determină esenţial existenţa unui
popor.
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2.3. Repere şi deschideri ale sistemului de învăţământ din Republica Moldova pentru o
compatibilizare cu sisteme educaţionale din Europa
Deşi nu se pretind nici exhaustive nici suficient de profunde şi ample, disocierile şi
sintezele care s-au făcut până la acest compartiment pot fi considerate relevante datorită
executării lor din interior şi participative; sau sunt relevante în acea parte a problemei care
solicită o abordare a fenomenului din interior. În acest sens pot fi elaborate şi anumite
concluzii referitoare la capacitatea ideologică, axiologică şi structurală a doctrinei şi
sistemului de învăţământ al R. Moldova de a realiza deschideri pentru o posibilă
compatibilizare cu sistemele de învăţământ din Europa.
Ideologia sistemului naţional de învăţământ, cu toate că la moment nu este oficializată
de o doctrină politică a educaţiei, se manifestă pozitiv în toate componentele concepţiei şi
sistemului de învăţământ şi relevă centrarea educaţiei şi învăţământului din R. Moldova pe
aceleaşi valori pe care sunt construite politicile şi sistemele naţionale de învăţământ ale ţărilor
din Europa:
− instituirea principiului pozitiv al educaţiei: lumea este perfectibilă întâi de toate prin
educaţie;
− detaşarea hotărâtă de ideologia comunistă şi pansovietică;
− consolidarea identităţii şi proprietăţii naţionale şi deschiderea pentru valorile generalumane;
− înţelegerea democraţiei ca valoare construită din interior, nu importată din exterior, fără
însă a se ignora posibilitatea studiului experienţelor străine şi chiar a unor inserţii străine
benefice sistemului de învăţământ şi doctrinei naţionale a educaţiei;
− instituirea şi valorificarea principiului libertăţii în educaţie.
Axiologia educaţiei şi sistemului de învăţământ naţional, precum se poate constata din
documentele reformei învăţământului, din curricula şi manualele elaborate, din alte lucrări,
include:
− valorile fundamentale ale humanitasului: Adevărul, Binele, Frumosul, Dreptatea,
Libertatea;
− valorile lumii contemporane (exprimate şi/sau sugerate şi de problemele lumii
contemporane);
− valorile perene ale naţiunii: folclorice, artistice şi estetice, morale, istorice, juridice,
filosofice, educaţionale, ştiinţifice, tehnologice, economice;
− valorile contextuale ale conţinuturilor educaţionale;
− valorile educaţionale ale sferelor educaţiei, componentelor şi instrumentelor de educaţie,
ale sistemului naţional de învăţământ.
− Structura sistemului naţional de învăţământ este compatibilă structurii sistemelor de
învăţământ din Europa datorită:
− dreptului universal al tuturor cetăţenilor la educaţie, instruire şi învăţământ general,
vocaţional, profesional, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, confesiune;
− asigurării de către stat a învăţământului general obligatoriu de nouă ani;
− delimitării stricte -- teleologice, conţinutale şi a evaluării finale -- a învăţământului şi
educaţiei preşcolare, învăţământului primar, învăţământului gimnazial, învăţământului
liceal; învăţământului profesional secundar; învăţământului universitar;
− caracterului deschis al fiecărei trepte de învăţământ către o treaptă superioară de
învăţământ;
− existenţei unui sistem (în refacere) de instruire continuă;
− funcţionării eficiente a unor sisteme naţionale, în permanentă îmbunătăţire, de
perfecţionare şi dezvoltare profesională a cadrelor din învăţământ şi ştiinţă, ocrotirea
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sănătăţii, agricultură, unele ramuri ale industriei, construcţiilor, transporturilor şi
energeticii;
− procesului de constituire a unui învăţământ al adulţilor;
− inserţiei masive a tineretului studios în universităţile şi centrele de cercetare din toate
zonele Europei;
− pătrunderii masive, în urma căderii cortinei de fier, a valorilor intelectuale şi artistice ale
lumii, în special ale occidentului, în învăţămîntul, ştiinţa şi tehnologiile din R. Moldova;
− competitivităţii, deocamdată doar în unele ramuri şi la niveluri elementare, ştiinţei şi
învăţământului R. Moldova pe plan mondial: savanţi moldoveni sunt invitaţi în
universităţile şi centrele de cercetare ştiinţifică din Occident; tineri din ţările CSI, din
ţările arabe şi din România solicită şi obţin burse de studii şi cercetare în R. Moldova.
Blocaje ale compatibilizării doctrinei educaţionale şi sistemului naţional de învăţământ
cu sistemele de învăţământ ale statelor Europei:
− criza de identitate şi criza de proprietate a populaţiei R. Moldova;
− mentalitatea colectivist-comunistă a unei mari părţi a populaţiei;
− instabilitatea şi incertitudinea guvernanţilor, a strategiei politice naţionale;
− corupţia din învăţământ; agresivitatea mediocrităţii şi a “pungilor umflate”;
− existenţa paralelă a unui învăţământ particular cu plată;
− caracterul (încă) rutinier al învăţământului psihopedagogic universitar;
− criza economică acută: R. Moldova se află pe ultimul loc printre ţările în tranziţie după
nivelul de trai al populaţiei;
− influenţa masivă – militară, economică, ideologică – a Rusiei în teritoriu, dependenţa
economică a R. Moldova de Rusia;
− incertitudinea Occidentului faţă de destinul istoric al populaţiei din R. Moldova şi faţă de
perspectiva acesteia.
Soluţii posibile de înlăturare a blocajelor în procesul de compatibilizare a sistemelor
de învăţământ ale R. Moldova şi ale altor state europene:
− înlăturarea blocajelor indicate în compartimentul anterior;
− valorificarea insistentă şi metodică a potenţialului agenţilor martiriatului în educaţie,
învăţământ şi ştiinţă: a sprijini pe cei mai buni, intoleranţă faţă de compromişi şi
incompetenţi; competiţia deschisă şi loială; transparenţa oportună, conformă deontologiei
jurnalistice;
− sprijinul (eventual, cerinţa) comunităţii europene în consolidarea independenţei R.
Moldova.
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