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AMELIORAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI GENERALE A COPIILOR
DIN MEDIUL RURAL Al  REPUBLICII MOLDOVA

Valentina  VINOGRADOVA 1, cercet. şt., INCE

În Republica Moldova are loc o restructurare pe scară largă a sistemului de învățământ la toate nivelurile.
Obiectivul final al învățământului general constă în faptul, ca copiii să obţină cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi necesare
pentru punerea în aplicare a capacităţilor lor, ceea ce în viitor va asigura participarea lor la viaţa socială. Anume în
educaţie se pun toate speranţele de egalare a şanselor copiilor din localităţile urbane şi rurale. Asigurarea egalităţii
posibilităţilor de instruire este una dintre cele mai importante condiţii pentru depăşirea nedreptăţii sociale şi reducerea
inegalităţilor sociale în ţară. În pofida efectuării active a reformelor în sistemul educaţional continuă să existe mari
diferenţe între educaţia copiilor din mediul rural şi cel urban. În articolul se analizează accesibilitatea învățământului
general pentru copiii din mediul rural, se identifică cauzele care afectează în mod negativ accesul la educație generală,
se propun soluții posibile pentru îmbunătățirea situației.

Cuvinte-cheie: învăţămîntul primar, învățământul gimnazial, învățământului general.

In the Republic of Moldova, a large-scale restructuring of the education system at all levels is conducted. The
ultimate goal of general education is that children have acquired the knowledge, skills and capacities required for the
realization of their abilities, which in the future will ensure their participation in social life. The education is exactly
that, on which hopes for chance alignment of urban and rural children are pinned. Ensuring the equality of educational
opportunities is one of the most important conditions for overcoming social injustice and reducing social inequality in
the country. Despite the active ongoing reforms in the education system, great differences between education of rural
and urban children continue to exist. In the article, the availability of general education for rural children is analyzed,
the causes negatively affecting the availability of general education are identified, possible solutions to improve the
situation are suggested.
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În conformitate cu reforma educaţională în Republica Moldova are loc reorganizarea întregii reţele şcolare cu
crearea şcolilor de  circumscripţie. Potrivit Ministerului Educaţiei RM, în aa. 2012-2015 au fost reorganizate 240
instituţii de învăţământ, din ele 85 de instituţii de învăţământ au fost închise, 70 de instituţii reorganizate prin reducerea
nivelului de educaţie, 85 de instituţii şi-au schimbat statutul  său din scoli medii generale în gimnazii. În ţara activează
aproximativ 221 de şcoli medii generale de circumscripţie. Din ele au fost  create în a. 2012 – 44, iar în a.2013. – 86. Ca
urmare, a crescut numărul mediu de elevi în instituţiile de învăţământ. În anul şcolar 2015/2016, numărul mediu de
elevi în clasă a fost 20,5 (în Chișinău – 25,0). Noul sistem de finanţare a şcolilor după numărul de elevi pune într-o
situaţie mai favorabilă şcolile mari, permiţându-le să-şi rezolve singure multe probleme.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică rata totală de înmatriculare în învăţământul primar în total pe
ţară în ultimii șase ani a rămas relativ stabil. Totuşi, aceste date arată, că nu toţi copiii sunt incluşi în sistemul
educaţional şi frecventează şcoala.

În pofida garantării oferirii învăţământului mediu general gratuit în Moldova, o parte din copii au rămas ne
cuprinşi de învăţământ general. Între timp, lipsa educaţiei medii generale are un impact foarte negativ asupra vieţii
viitoare a copilului, închizând în faţa lui posibilitatea, atât a studierii profesionale de mai departe, cât şi a următoarei
ocupări ai forţei de muncă.  Astfel, se consolidează  inegalitatea în accesul şi la educaţie, şi la un lucru decent în viitor,
ceea ce multiplu  majorează riscul de a nimeri în numărul celor sărăci.

În aspectul teritorial în ultimii șase ani se observă o creştere a ponderii de cuprindere a copiilor din oraşe cu
învăţământul primar (de la 104,0% până la 112,7%), dar în acelaşi timp – scăderea ponderii de acoperire a copiilor din
mediul rural (de la 88,0% până la 79,6%) (tabelul 1). Astfel creşte diferenţa dintre ponderea cuprinderii copiilor cu
învăţământul primar în localităţile urbane şi rurale. Comparativ cu anul 2010/2011 decalajul a crescut de 2,1 ori.

Tabelul 1. Rata brută de înscriere  în învăţămîntul primar,%
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Rata brută, urban 104,0* 105,0* 107,4* 107,2* 109,3* 112,7*
Rata brută, rural 88,0 87,5 86,1 84,8 82,5 79,6

Discrepanţa 16,0 17,5 21,3 22,4 26,8 33,1
*Rata de înscriere de peste 100% poate fi explicată prin înscrierea copiilor care depăşesc vîrsta de 7 ani sau

vin din alte locuri de reşedinţă, decît mediul urban.
Sursa:  [1].

O situaţie similară se observă si în învăţământul gimnazial. Rata de acoperire cu învăţământul gimnazial în
timp de șase ani a crescut de la 95,6% până la 100,7%, dar în aceeaşi perioadă, ponderea înscrierii copiilor din mediul
rural a scăzut de la 84,3% până la 79,0% (tabelul 2). În plus, cu fiecare an, se măreşte diferenţa dintre ponderile de
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acoperire a copiilor din mediul urban şi cel rural cu studii gimnaziale. Comparativ cu anul 2010/2011 decalajul a crescut
de 1,9 ori.

În învăţământul gimnazial ponderea de acoperire este mai mică, decât în învăţământul primar, şi în total pe
ţară, şi în profil teritorial. Diferenţa dintre acoperirea copiilor orăşeni şi cei săteşti este mai mică în învăţămîntul
gimnazială, decât în învăţământul primar.

Tabelul 2. Rata brută de înrolare în învăţămîntul gimnazial,%
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Rata brută, urban 95,6 96,0 96,2 97,7 98,7 100,7
Rata brută, rural 84,3 83,2 81,8 81,4 80,4 79,0

Discrepanţa 11,3 12,8 14,4 16,3 18,3 21,7
Sursa:  [1].

Circumstanţele, fiind motivul pentru care copiii nu-s înscrişi la şcoală, sunt cele mai diverse. Marea majoritate
a acestor copii face parte dintre populaţia săracă. Pentru mulţi un obstacol serios sunt cheltuielile legate de educaţie. În
pofida faptului, că învăţământul general în ţară trebuie să fie gratuită, de fapt deseori părinţii fac plăţi oficiale sau
informale. Cheltuielile pentru educaţie cad ca o povară grea mai ales pe gospodăriile casnice sărace.

Principala activitate în domeniul educaţional o desfăşoară învăţătorii. Salariile mici şi reducerea prestigiului
profesiei de pedagog au cauzele plecării din profesie şi a migrării forţei de muncă în străinătate. Pentru asigurarea unui
învăţământ calitativ şi a rezultatelor învăţării o influenţă semnificativă o exercită nivelul de calificare a pedagogilor.
Nivelul scăzut de competenţă al cadrelor didactice influenţează negativ calitatea educaţiei şi nu contribuie la
dezvoltarea societăţii, bazate pe cunoaştere. În anul de studii 2014/2015 ponderea învăţătorilor, care deţin primul grad
(9,7%) şi cel superior (2,7%), în general pe ţară în învăţământul general este relativ nu prea mare (tabelul 3). Partea
majoritară o constituie învăţătorii, care deţin gradul doi didactic (56,3%) şi fără grad (31,3%). În aspect teritorial se
observă, că nivelul de pregătire a cadrelor didactice în sate este mult mai mic, decât în oraş. Învăţători cu grad didactic
superior în sate sunt de 11,4 ori mai puţini, decât în oraşe, iar cu diplomă de gradul unu – mai puţini de 3,3 ori. Marea
majoritate alcătuiesc profesorii fără grad sau cu gradul doi.

Tabelul 3. Nivelul de calificare a pregătirii învăţătorilor în anul de studii 2014/2015,%
Gradul didactic

Fara grad Doi Unu Superior Total
Total 31,3 56,3 9,7 2,7 100
Urban 24,1 53,9 16,2 5,7 100
Rural 36,5 58,0 4,9 0,5 100

Sursa: baza de date a Ministerului Educației al Republicii Moldova: http://sime.ctice.md/ Accesat 30.03.2016

Potrivit estimării Ministerului Educaţiei, această situaţie se măreşte datorită calităţii joase a tinerilor specialişti
din sistemul educaţional. La specialităţile pedagogice se înregistrează unul din cele mai mici baluri de trecere la
admitere, iar balul mediu al absolvenţilor universităţilor pedagogice şi al instituţiilor de învăţământ mediu pedagogice –
7,80. În şcoli se păstrează un deficit de cadre didactice, la multe discipline.

Problema  lipsei de cadre didactice în Moldova nu este nouă. Guvernul de mai multe ori a  încercat să
îmbunătăţească situaţia cu angajarea tinerilor specialişti – absolvenţi ai instituţiilor superioare. În a. 2005, în scopul de a
încuraja angajatorii să angajeze forţa de muncă a tinerilor specialişti, s-a adoptat o hotărâre conform căreia, angajatorul
primeşte o plată lunară în mărimea unui salariu minim pe ţară pe parcursul a 12 luni calendaristice pentru fiecare
absolvent al instituţiilor superioare, finanţarea căruia se efectua de la bugetul de stat, cu condiţia păstrării relaţiilor de
muncă nu mai puţin de trei ani /2/.

În pofida numărului mare de cadre didactice, formate în instituţiile de studii pedagogice, deficitul de cadre în
sistemul educaţional se păstrează. Destul de acută această problemă este în  şcolile săteşti. Pentru a îmbunătăţi situaţia,
în a.2005, a fost adoptată o hotărâre cu privire la înfiinţarea Fondului pentru susţinerea cadrelor didactice tinere din
mediul rural /3/. În conformitate cu această hotărâre din resursele fondului se plăteşte indemnizaţia unică în mărime de
30 mii lei pentru tinerii specialişti – absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior şi în mărime de 24 mii lei pentru
tinerii specialişti – absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ mediu de specialitate, care au fost încadraţi conform
repartizării în instituţiile de învăţământ săteşti. Aceste indemnizaţii sunt plătite în următoarea ordine:

– O indemnizaţie unică  de 30 mii lei: 7 mii lei – în prima lună de la începerea lucrului; 10 mii lei – după
primul an de muncă în funcţia respectivă; 13 mii lei – după trei ani de muncă în funcţia respectivă.

– O indemnizaţie unică în mărime de 24 mii lei: 6 mii lei – pe parcursul unei luni de la începutul lucrului; 8
mii lei – după primul an de muncă în funcţia respectivă; 10 mii lei – după trei ani de muncă în funcţia respectivă.

Pentru a crea un stimul suplimentar pentru tinerii specialişti în alegerea şcolilor săteşti  ca locul activităţii lor
viitoare, în a.2008, a fost adoptată hotărârea Guvernului privind acordarea cu locuinţe gratuite tinerilor specialişti studii
universitare şi postuniversitare didactice, repartizaţi şi încadraţi în instituţiile publice (bugetare) ale satelor (comunelor).
Locuinţa se acordă în limita mijloacelor financiare, alocate în aceste scopuri, şi  reieşind din existenţa propunerii de
locuinţe.
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Cu regret, efectul de la adoptarea acestor hotărâri a fost limitat. 20% din tinerii specialişti, care au primit
repartizare în instituţiile de învăţământ, au părăsit şcoala după expirarea termenului de primire a subvenţiilor. Cu toate
acestea, numărul celor care au părăsit şcoala în perioada aa.2010-2011 s-a redus până la 10%, iar în aa.2011-2012 –
până la 2,3%.

Potrivit Centrului pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, eforturile statului în asigurarea cu
înlesniri la angajarea tinerilor specialişti în localităţile rurale nu sunt esenţiale /4/. Să profite de înlesnirile pentru
primirea locuinţei gratuite va putea doar un număr mic de tineri specialişti, deoarece pentru aceasta este necesar de a
corespunde unei multitudini de condiţii. În afară de aceasta, obiectivele încredinţate autorităţilor publice locale în
vederea asigurării cu locuinţă gratuită, face îndeplinirea acestei hotărâri şi mai dificilă. Autorităţile publice locale
acordă aceste înlesniri numai dacă au resurse financiare proprii. De fapt, începând cu anul 2009 acţiunea hotărârii
Guvernului a fost oprită, în pofida faptului, că aceasta nu a fost anulată. La începutul anului şcolar 2014/2015, în
Moldova vacante rămăseseră 1000 de locuri de muncă, iar la începutul anului şcolar 2016/2017 – 1252 locuri de muncă.
Menţionăm, că din a.2014 Ministerul Educaţiei a anulat cotele,  stabilite în baza locului de reşedinţă, conform cărora
65% din locurile din universităţi erau destinate absolvenţilor liceelor săteşti.

O importanţă destul de mare în îmbunătăţirea calităţii educaţiei o au tehnologiile informaţionale şi
comunicaţionale (TIC). Utilizarea TIC în educaţie a devenit o caracteristică comună a ţărilor dezvoltate cu economii
puternice. Situaţia din Moldova cu privire la utilizarea TIC este alta.

Potrivit estimării Ministerului Educaţiei, în ţară se observă un nivel scăzut de dotare cu computere şi utilizarea
calculatorului la o vârstă târzie. În anul şcolar 2015/2016 în şcolile primare şi secundare generale în scopuri
educaţionale s-au folosit 25886 calculatoare. Din ele, 16696 calculatoare (64,5%) au fost conectate la Internet. La un
computer revine în mediu câte 20 elevi, în oraşe – 26, iar în mediul rural – 16 (tabelul 4). Pentru comparaţie – în ţările
UE maximum 3 elevi utilizează un calculator. Este necesar de a menţiona nivelul ridicat de uzură a calculatoarelor
şcolare: jumătate din ele sunt moral învechite. În plus, elevii încep să se familiarizeze cu tehnologiile informaţionale şi
comunicaţionale numai la lecţiile de informatică, studierea căreia se începe în clasa a 7-a. Pentru comparaţie – în marea
majoritate a statelor membre ale UE  familiarizarea cu TIC într-o formă sau alta începe deja în şcoala primară.

Tabelul 4. Asigurarea cu calculatoare a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/2016

Calculatoare - total, unităţi 21 296 22 055 20 577 21 346 23856 25886
Elevi la un calculator, persoane 21 22 20 22 20 20

Urban 24 27 23 29 26 26
Rural 20 19 17 19 17 16

Sursa: [1; 5].

Utilizarea calculatoarelor şi a posibilităţilor Internet-ului nu a primit o răspândire largă şi la predarea
disciplinelor. În anul şcolar 2012-2013 doar 6061 calculatoare au fost folosite de către profesori. În pofida faptului, că
aproximativ 140 de şcoli au fost dotate cu softwar-urui  specializate pentru principalele discipline, profesorii le-au
folosit nesistematic. Motivul – lipsa unui număr suficient de calculatoare în şcoli, deosebirile din  planurile de
învăţământ şi pregătirea insuficientă a profesorilor în domeniul TIC.

Potrivit ME RM din 1400 de profesori, care predau informatica în învăţământul general, 50% au studii în sfera
ştiinţelor exacte, şi numai 36% au studii nemijlocite de predare a informaticii. Curriculum-ul în informatică pentru
clasele VII-IX nu corespunde cerinţelor europene. Gradul de complexitate a obiectului este mult mai mare decât
cerinţele, menţionate atât de UNESCO, cât şi de Consiliul şcolilor europene. La prelucrarea şi înnoirea curriculumului
în informatică pentru învăţământul general este necesar de  ţinut cont de aceste probleme.

Conform legii cu privire la protecţia specială a copiilor care se află în situaţii de risc, şi a copiilor separaţi de
părinţi /6/, din a.2014 se introduce întocmirea obligatorie a Registrului de evidenţă a astfel de copii. El se duce de către
organele locale de curatelă, se îndeplineşte de către specialistul abilitat cu protecţia drepturilor copilului, iar în lipsa
acestuia – de către asistentul social al comunităţii. Una dintre situaţiile de risc, în care deseori nimeresc copiii, este lipsa
unuia sau a ambilor părinţi din cauza plecării la muncă peste hotare. Într-o mare măsură, acestui risc sunt predispuşi
copiii din mediul rural. În sate, ponderea copiilor de vârstă şcolară, al căror părinte se află peste hotarele ţării, de 1,7 ori
mai mare, decât în mediul urban, iar ponderea celor care au ambii părinţi peste hotare, în sate este de 2,1 ori mai mare
(tabelul 5). Copiii, ai căror părinţi au încredinţat grija pentru ei rudelor sau cunoscuţilor, au nevoie de o atenţie specială
şi protecţie. Aceşti copii adesea au probleme cu frecventarea şcolii, reuşita la învăţătură, sunt posibile infracţiuni
criminale.

Tabelul 5.  Ponderea elevilor în situaţie de risc şi a elevilor
ai căror părinţi se află peste hotare, aa.2013/2014,%

Locul aflării părinţilor Ponderea elevilor în
situaţie de riscAmbii părinţi sunt în ţară Este plecat unul din părinţi Sunt plecaţi ambii părinţi

Total 97,49 1,71 0,80 7,15
Urban 98,24 1,25 0,50 6,18

Rural 96,90 2,06 1,03 7,92
Sursa: baza de date a Ministerului Educației al RM: http://sime.ctice.md/ Accesat 30.03.2015
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În Registrul evidenţei, pe lângă plecarea părinţilor la muncă şi alte cazuri ale stării de risc, inclusiv familiile cu
mulţi copii, venituri mici, lipsa lucrului la părinţii, handicap şi altele. În general pe ţară în situaţia de risc după toate
cauzele în aa. 2013/2014 se aflau 25367 copii, ceea ce reprezintă 7,15% din numărul total al copiilor din ţară. Totodată,
în localităţile rurale ponderea copiilor, care se aflau în situaţii de risc a constituit 7,92% din numărul total de copii din
mediul rural. În oraşe – 6,18%.

În pofida efectuării active a reformelor în sistemul educaţional continuă să existe mari diferenţe între educaţia
copiilor din mediul rural şi cel urban. Obiectivul final al educaţiei constă în faptul, ca copiii să capete cunoştinţe,
aptitudini şi abilităţi necesare pentru punerea în aplicare a capacităţilor lor, ceea ce în viitor va asigura participarea lor la
viaţa socială. Anume în educaţie se pun toate speranţele de egalare a şanselor copiilor din localităţile urbane şi rurale.
Subliniem, că asigurarea egalităţii  posibilităţilor de instruire este una dintre cele mai importante condiţii pentru
depăşirea nedreptăţii sociale şi reducerea inegalităţilor sociale în ţară.

Concluzii şi propuneri
1. Pentru a schimba situaţia şi de a îmbunătăţi asigurarea şcolilor din mediul rural cu efectiv didactic, statul

trebuie să găsească posibilităţi, ca hotărârile Guvernului Nr. 594 din 20.06.2005şii Nr. 1171 din 08.11.2005 să acţioneze
în totalitate. În plus, pentru ca satele să fie atractive pentru tineret  specialişti, este necesar de a crea infrastructura şi
condiţii decente pentru a trăi şi lucra în sate. Este necesar de a aloca investiţii mai substanţiale, pentru ca specialiştii să
se fixeze în sate. Acest lucru va spori atracţia localităţilor rurale pentru tinerii absolvenţi, precum şi va mări interesul
investitorilor privaţi faţă de proiectele investiţionale în localităţile rurale.

2. Considerăm că este oportun de a prevedea în instituţiile de învăţământ universitar din  Moldova locuri
speciale în vederea pregătirii cadrelor didactice care să lucreze în localităţile rurale. În plus, cu fiecare abiturient al
universităţii pedagogice să se îndeplinească un contract individual, conform căruia fiecare absolvent, care a studiat din
contul bugetului este obligat să lucreze cel puţin trei ani pe specialitate. În caz contrar, el va trebui să întoarcă în buget
suma cheltuită pentru instruirea lui.

3. Este oportun ca la completarea şi actualizarea curriculumului pentru informatică pentru  instruirea generală
trebuie să se ţină cont de faptul, că curriculumul existent pentru informatică în clasele VII-IX nu corespund cerinţelor
europene. Gradul de complexitate a obiectului este mult mai înalt, decât cerinţele, menţionate atât de UNESCO, cât şi
de Consiliul şcolilor europene. Este necesar de a ţine cont de experienţa internaţională existentă.

4. În vederea îmbunătăţirii accesului la învăţământul general de calitate a copiilor din mediul rural, este
oportun de a acorda o atenţie deosebită asigurării instituţiilor săteşti de învăţământ cu calculatoare moderne şi acces la
Internet. Crearea diferitor cursuri facultative în şcoala primară şi medie, care ar folosi sau promova tehnologiile
informaţionale. Este deosebit de important de a efectua dotarea bibliotecilor şcolare cu calculatoare moderne cu acces la
Internet, care va ajuta la satisface rea necesităţilor elevilor şi profesorilor în căutarea informaţiilor necesare.

5. În conformitate cu experienţa ţărilor străine crearea în Republica Moldova a portalului tehnologiilor
informaţionale şi comunicative în educaţie ar asigura susţinerea informaţională complexă în vederea utilizării
calculatoarelor în sfera educaţională. Portalul ar fi oferit accesul operativ la resursele informaţionale cu destinaţie
educaţională, metodică şi informaţională, amplasate atât pe însăşi portal, precum şi pe alte portaluri şi site-uri cu
ajutorul creierii unui sistem de căutare şi  navigare, de baze de date. Crearea unui astfel de portal ar ajuta în efectuarea
modelelor de învăţare la distanţă, în special pentru elevii din şcolile mici păstrate în sate. Portal tehnologiilor
informaţional - comunicative ar contribui la realizarea programelor de pregătire şi a cadrelor pedagogice cu privire la
utilizarea TIC în educaţie, inclusiv pentru crearea  şi publicarea propriilor materiale informative pe site. Toate acestea,
fără îndoială, vor servi pentru ridicarea calităţii educaţiei, ceea ce se va reflecta şi asupra rezultatelor educaţionale.
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