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RECONCEPTUALIZAREA ÎNV MÂNTULUI LICEAL: 
ASPECTE DE POLITICI EDUCA IONALE 
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Institutul de Ştiin e ale Educa iei 
 

Abstract. The article deals with the problem of the modernization 

educational politics of Republic of Moldova. The auther offers some 

conceptional changes vith ut modernization and development educational 

system of Secondary Education: structure, continuity, entranse, evaluation, 

competence, quality. 

 

Reconceptualizarea înv mântului liceal const  în conştientizarea de 
c tre societate şi comunitatea educa ional  c  misiunea prioritar  a liceului este 
formarea viitoarei elite intelectuale a statului. Din aceste considerente la treapta 
liceal  trebuie s  aib  acces doar acei absolven i ai gimnaziului care vor fi 
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capabili s  devin  în perspectiv  specialişti competen i în domeniile selectate. 
Astfel admiterea la liceu se va face în baza unei evaluări predictive realizat  la 
nivel de stat la finele gimnaziului. Deci admiterea la liceu se va face în baza 
unui concurs strict, riguros, prin care se vor selecta doar elevii ap i s  realizeze 
un înv mânt de calitate la treapta liceal . Optimizarea, prin acreditare, a 
re elei de licee în Republica Moldova, transformarea înv mântului liceal în 
înv mânt de elit , e o problem  care necesit  solu ionare urgent . 

În înv mântul liceal accentul se va plasa pe dezvoltarea 
competen elor deja formate la finalizarea treptei gimnaziale. Dezvoltarea 
respectiv  se va realiza în contextul urm toarei defini ii a competen ei: 

 

Competen a este sistemul integrat de cunoştin e, abilită i şi atitudini, 

care îi va permite posesorului de acest sistem să rezolve probleme din 

domeniul respectiv în aspect socializat, din perspectiva inser iei 

profesionale şi sociale.  

 
Astfel liceanul va fi pus în situa ia s -şi determine traseul profesional a 

c rui realizare va începe la treapta liceal  şi va continua la treapta universitar . 
În acest context propunem crearea consor iurilor educa ionale 
UNIVERSITATE-LICEU. 

Evident, este necesar cât mai rapid realizat  trecerea de la liceele 
teoretice la diverse tipuri de licee (în corelare cu necesit ile economiei 
na ionale): licee profesionale, licee tehnologice, licee militare, licee sportive, 
licee pedagogice etc. Deci, trebuie majorat num rul de profiluri, specialit i şi 
specializ ri. 

În Articolul 11 al Codului educa iei al Republicii Moldova [1] sunt 
fixate opt competen e-cheie pe care le urm reşte educa ia. În acest sistem de 
competen e lipseşte, în viziunea nostr , o competen -cheie f r  de care este 
imposibil  inser ia social  şi economic  a individului: competena de a rezolva 

probleme. 
Este evident c  via a ne pune în fa a rezolv rii a diverselor probleme: 

sociale, economice, ştiin ifice, educa ionale etc. Astfel necesitatea form rii 
acestei competen e, de asemenea, este una evident . 

În contextul cre rii unui liceu prietenos elevului este necesar  
modernizarea Planului-cadru de înv mânt. Noul plan trebuie s  
eviden ieze urm toarele aspecte strategice: 

1) Lista disciplinelor obligatorii de studii la fiecare profil, 
specialitate, specializare; 

2) Lista disciplinelor op ionale determinate de Ministerul Educa iei, 
din care liceenii vor fi obliga i s  selecteze c teva; 

3) Lista disciplinelor op ionale determinate de institu ia de 
înv mânt in contextul aspectelor şi specificului regional, din 
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care liceenii, de asemenea, vor fi obliga i s  selecteze c teva. 
Un criteriu important pentru elaborarea acestui plan de înv mânt este 

integrarea disciplinelor şcolare. Desigur, integrarea se va realiza cu o foarte 
mare aten ie.  

Consider m c  una dintre disciplinele obligatorie pentru toate 
profilurile, specialit ile şi specializ rile în liceu tebuie s  fie Educa ia 
cultural , dac  ne dorim o societate civilizat  bazat  pe cunoaştere. 

Este preferabil ca la treapta liceal  s  se organizeze un înv mânt 
axat pe module/ domenii ştiin ifice, în cadrul disciplinelor (integrate) studiate 
în liceu; profesorul se va specializa, de regul , pe unul sau câteva 
module/domenii ştiin ifice. Colectivele de elevi, participan i la diverse module, 
se vor forma din elevi din diverse clase. 

 Un aspect important în realizarea unui înv mânt de calitate 
îl reprezint  examenele/ test rile na ionale la finalizarea treptelor de 
înv mânt şi, în special, examenele de BAC. Ponderea notei ob inute la 
examene, inclusiv la BAC, în Republica Moldova este una maximal  şi 
exagerat , în viziunea noastr . Axarea la certificare doar pe nota de la examen 
nu coreleaz  cu prevederile paradigmelor moderne ale educa iei centrarea pe 

acela care înva ă, şcoala prietenoasă copilului şi nici cu principiul evaluării 

axate pe succes. Este important, la luarea deciziei privind notele finale fixate în 
certificat, s  se ine cont şi de succesele şi notele ob inute de elev pe 
parcursul perioadei de şcolarizare la treapta respectiv  de înv mânt. În 
acest context nota final , fixat  în certificat la disciplina respectiv , se va 
calcula conform urm torului algoritm: 70% din nota medie la disciplina 
respectiv  determinat  pentru treapta de înv mânt + 30% din nota 
ob inut  la examen (fie examenul intern sau extern). În acest context se 
intensific  motiva ia înv rii pe parcursul întregii perioade de şcolarizare, ceea 
ce reprezint  un aspect extrem de important în educa ie pentru dezvoltarea 
durabil , şi se minimalizeaz  aspectul stresant al examenelor.  

Evaluarea competen elor, mai exact evaluarea produselor 
respective, coreleaz  cu implementarea standardelor de eficien  a 
înv rii disciplinelor şcolare şi a nivelurilor de competen  în practica 
educa ional . 

Din aceast  perspectiv  propunem spre implementare urm toarele 
niveluri de formare a competen elor în înv mântul liceal din Republica 
Moldova: 

I. Nivel începător; 

II. Nivel elementar; 

III. Nivel mediu;  

IV. Nivel avansat; 

V. Nivel excelent. 
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Documentele de certificare, privind studiile ob inute, vor include atât 
notele liceenilor, cât şi indicatorul nivelului de competen  format [2]. 

Sistemul de examene de bacalaureat va fi determinat de c tre liceul 
respectiv de comun acord cu institu iile universitare din cadrul Consor iumului, 
cu înscrierea ulterioar  a absolven ilor la facult ile respective. 

Dezvoltarea curricular   
Curriculumul şcolar, ca document de politic  educa ional , este obligat 

s  in  cont şi de tendin ele de dezvoltare socio-economice şi ştiin ifice. În 
acest context ritmic (o dat  la 4-6 ani) se produce o revizie şi o modernizare a 
prevederilor curriculare la disciplinele şcolare. Astfel în perioada 2015-2016 se 
va reali-za urm toarea modernizare a curricula şcolare. Din aceast  perspectiv  
e important s  tras m aspectele prioritare în dezvoltarea curriculumului, 
inclusiv, referitoare la: 

• concep ia didactic  a disciplinei şcolare – axarea pe formarea de 

competen e (fiind modernizată defini ia competen ei şcolare) şi 
realizarea unui proces educa ional centrat pe acela care înva ă;  

• con inuturile repartizate pe trepte de înv mânt şi pe clase:  
−  formarea de competen e necesită mai mult tim, inclusiv, pentru 

formarea deprinderilor şi dezvoltarea capacită ilor, comparativ cu 

însuşirea cunoştin elor; 

− volumul de informa ii preconizate în actualele curricula este 

exagerat şi nu permite formarea unor deprinderi trainice de 

aplicare a celor studiate în diverse situa ii reale şi/sau modelate; 

− e necesară diversificarea curricula la disciplinele şcolare pe 

profiluri, specialită i şi specializări. 

Referitor la con inuturi principiul fundamental ar trebui s  fie: Mai 

bine mai pu in, dar mai bine! 

Strategia şi metodologia pred rii-înv rii-evalu rii în 
înv mântul preuniversitar, inclusiv, în înv mântul liceal se va axa pe: 

− elaborarea şi implementarea manualelor electronice; 

− elaborarea şi implementarea softurilor educa ionale pentru elevi 

şi profesori; 

− formarea profesională continuă de calitate a profesorilor în 

contextul strategiei şi metodologiei predării-învă ării-evaluării 

din perspectiva formării competen elor. 

Modernizarea procesului educa ional în contextul unei societ i 
informa ionale este imposibil  f r  utilizarea instrumentelor digitale moderne. 
Este necesar  încurarjarea profesorilor, elevilor şi institu iilor de a-şi des vârşi 
poten ialul pentru cunoaştere utilizând TIC. În acest context elaborarea şi 
implementarea softurilor educa ionale este un obiectiv ce necesit  solu ionare 
în Republica Moldova.  
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Evaluarea rezultatelor şcolare la treapta liceal  va include: 
− modernizarea evaluării finale (sumative) în cadrul examenelor de 

BAC;  

− evaluarea competen elor elevilor, nu doar a cunoştin elor; 

− implementarea standardelor de eficien ă a învă ării şi a 

Referen ialului de evaluare în practica educa ională. 
În concluzie, accentu m c  un factor important în reconceptualizarea 

înv mântului liceal este schimbarea mentalit ii societ ii privind rolul 
educa iei în dezvoltarea economic  şi social  a statului Republica Moldova. 
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Abstract. The educational system in reality is a manufacturer of 

identities. Through education is developed the national identity, and through 

professional skills is developed the national economy, or better said, the 

identity of the national economy. Both education and qualifications are the key 

areas to be assessed in the same way and at a fair value. Value – expression 

and image of a society – is the reality of a country in which the person 

develops its own personality and identity. Their personality makes its presence 

through appropriate behavior, formed through the educational quality system, 

recognized both nationally and globally. 

 
Educa ia omului este func ia pe care trebuie s  o îndeplineasc  atât 

natura proprie a fiin ei umane, cât şi comunitatea prezent  în via a acestuia. 
Procesul educa ional cu reguli concrete în ac iuni prin mişcarea evolutiv  
reformeaz  şi schimb  comportamentul individului şi al societ ii, astfel 
formând valorile în raport cu cerin ele timpului. Treptat, atât omul cât şi 
societatea devin dependen i unul fa  de altul în procesul schimb rilor, corelat 
cu mediul educa ional şi al instruirii, astfel creând sistemul comun de 
activitate. Sistemul respectiv de activitate, definit de ansamblul fenomenelor 
educa ionale şi sociale, în rezultat stabileşte legile specifice ale domeniului, 
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