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The conception of education in Republic of Moldova is an educational policy act that includes: conceptual provisions 

of education, objectives, rules and principles of education, educational curriculum and the value system. In conception 
the educational environment is thoroughly described and there is proposed its implementation suggestions in Republic 
of Moldova. 

 
 
I. Argument preliminar 
Orice sistem educaţional implică disponibilitate socială, reflectând toate aspectele sociale, economice şi 

spirituale ale vieţii unei ţări. El poate fi conceput ca o modalitate de asigurare a dezvoltării comunităţii şi 
individului. În calitate de atribut şi condiţie de existenţă a omului în societate, educaţia are două obiective de 
bază: a) de formare a personalităţii umane; b) de formare a calităţii umane în cadrul social de perspectivă. 
Educaţia are drept temelie experienţa acumulată de societatea umană şi trebuie să anticipeze evoluţia societăţii, 
servind drept factor determinativ de dezvoltare social-economică a ţării. 

Această teză se întemeiază pe o abordare specială a subiect-obiectului educaţiei şi presupune interpretarea 
personalităţii umane ca produs (şi agent) al activităţii/procesului de formare/autoformare şi de dezvoltare/ 
autodezvoltare permanentă a conştiinţei şi comportamentului social al personalităţii în plan intelectual – moral – 
tehnologic – estetic – ecologic – economic – demografic – sanitar etc. la nivel formal, nonformal, informal.  

Transformările care au loc în viaţa socială, economică şi culturală, impunând schimbări în dezideratul 
educaţional, generează modificări în conştiinţa şi comportamentul personalităţii.  

Alertate, instituţiile sociale nu sunt pregătite spre a contribui la procesul educaţional, iar agenţii educaţionali 
nu posedă încă suficiente abilităţi de educaţie în noile condiţii social-economice. 

Când societatea conştientizează tot mai mult evoluţia proceselor negative şi consecinţele lor nefaste pentru 
naţiune, educaţia devine o problemă socială acută care necesită teorii şi strategii educaţionale noi. De aceea, 
Concepţia Educaţiei în Republica Moldova (în continuare – Concepţia) propune paradigma educaţională 
racordată la: a) situaţia şi tendinţele de dezvoltare a societăţii; b) teleologia educaţiei (ideal, scop, obiective, 
finalităţi); c) tehnologiile şi metodologiile educaţionale moderne; d) politica socială în domeniul educaţiei;  
e) orientări valorice şi educaţionale pe plan naţional şi internaţional. 

Prezenta Concepţie va servi drept mijloc de integrare a tuturor agenţilor educaţionali într-un sistem unic 
de educaţie a copiilor, tineretului şi adulţilor. Ea are menirea de a crea un parteneriat pedagogic în realizarea 

                                                 
* Varianta dată a Concepţiei Educaţiei în Republica Moldova este perfectată şi completată. Prima variantă a documentului a fost 
aprobată de către Colegiul Ministerului Educaţiei şi Tineretului în 2001. 
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idealului, scopului şi obiectivelor educaţiei. Realizarea Concepţiei impune obligaţiuni şi responsabilităţi 
majore întru prosperarea spirituală şi vitală a personalităţii şi va conduce la armonizarea relaţiilor interetnice 
şi interculturale în Moldova. 

 
II. Fundamentele educaţiei 

Fundamentele conceptuale ale educaţiei 

Prezenta Concepţie constituie documentul de prim-ordin în formarea şi dezvoltarea personalităţii, având la 
bază realismul filozofic, esenţa căruia constă în înţelegerea unităţii echilibrate a parităţii materialului şi idealului.  

Contrapunerea tradiţională a intereselor personalităţii cu interesele societăţii nu se rezolvă pe calea ab-
solutizării valorii personalităţii sau superiorităţii societăţii asupra acesteia, ci, mai curând, pe calea corelării 
intereselor lor şi, ca urmare, a corelării paradigmelor personal / social, colectiv / individual. Personalitatea este 
de neconceput în afara societăţii. Tinzând spre o armonie socială, ambele realizează itinerarul dezvoltativ uniplan. 

Esenţa filozofiei educaţiei se axează pe un sistem de valori naţionale, protejate de lege, care constituie 
reperele de bază orientate spre dezvoltarea societăţii. 

Filozofia educaţiei reprezintă o totalitate de idei şi principii care constituie temelia dezvoltării sociale. 
Teza principală se rezumă la ideea că societatea este o comunitate umană în care:  
− personalitatea constituie temelia societăţii; 
− societatea este văzută ca o comunitate organizată ce funcţionează în conformitate cu legile statului, 

normele morale, armonia intereselor personale şi sociale;  
− statul, ca instituţie suverană a naţiunii, organizează şi asigură independenţa, bunăstarea, dezvoltarea şi 

realizarea potenţialului creator al cetăţenilor săi.  
Noua paradigmă educativă plasează pe prim-plan opţiunea pentru ideile umaniste. 
Umanizarea procesului educativ presupune un şir de condiţii: 
 recunoaşterea personalităţii ca valoare supremă, respectarea caracterului unic şi irepetabil al fiecărui individ; 
 egalarea şanselor tuturor cetăţenilor la autodeterminare, autoorganizare, autoafirmare, autorealizare; 
 realizarea dreptului cetăţenilor la dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor rezonabile; 
 asigurarea protecţiei sociale;  
 respectarea drepturilor fundamentale ale omului; 
 armonizarea relaţiilor interpersonale dintre educatori şi educaţi: părinţi şi copii, profesori şi elevi, pro-

fesori universitari şi studenţi, dintre toţi actorii sociali. 
Umanizarea permite şi implică materializarea unei educaţii variative a personalităţii, ţinând cont de 

interesele şi particularităţile diferitelor categorii şi grupuri sociale ale ţării. Ea cuprinde, de asemenea, idei în 
baza cărora se vor forma calităţi moral-civice şi psihologice ale personalităţii, viabile în condiţiile perioadei 
de tranziţie şi de construire a noii societăţi. 

Un element important al noii filozofii a educaţiei este ideea educaţiei pluriculturale în baza valorilor 
naţionale şi general-umane.  

Totalitatea ideilor şi principiilor menţionate alcătuiesc bazele unei reale filozofii, comună pentru toţi agenţii.  
Filozofia educaţiei în Moldova constituie ideea naţională şi răspunde imperativelor actuale şi de perspectivă 

ale societăţii şi personalităţii, contribuie la consolidarea societăţii, la schimbările calitative în conştiinţa şi 
comportarea cetăţenilor. 

 
Fundamentele sociale ale educaţiei 
Fundamentele sociale ale educaţiei constau în aceea că, prin funcţiile sale, ea urmăreşte stabilirea unui 

echilibru dinamic între personalitate şi societate, condiţie indispensabilă atât pentru existenţa şi dezvoltarea 
societăţii, cât şi a fiecărui individ în parte. 

Educaţia este un mijloc de transfer de valori între societate şi individ şi asigură condiţii favorabile pentru 
asimilarea şi promovarea acestor valori. În această ordine de idei, urmărind integrarea individului în societate 
educaţia se ocupă de formarea personalităţii, trăsăturile căreia vor permite asimilarea valorilor sociale, contri-
buind, în acelaşi timp, la depăşirea şi dezvoltarea lor în corelare cu sensul general al dezvoltării sociale.  

Educaţia este o acţiune socială specifică, un subsistem al societăţii, având structura, logica şi particulari-
tăţile sale. 
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Fundamentele pedagogice ale educaţiei 
Fundamentele pedagogice ale educaţiei reprezintă teoriile educaţiei/învăţării, tendinţele lor de dezvoltare, 

teleologia educaţiei, legităţile generale ale educaţiei şi instruirii, raporturile educaţionale de bază, esenţa 
procesului de educaţie şi instruire, conceptul de educabilitate, care exprimă puterea / ponderea educaţiei în 
dezvoltarea personalităţii şi se manifestă în relaţia personalitate–societate, educator–educat.  

Relaţia personalitate–societate, educator–educat constituie o interdependenţă, unde unul se modifică în 
funcţie de celălalt, păstrându-şi autonomia şi rolul în interiorul relaţiei. 

Prospectivitatea educaţiei presupune raportarea ei la cerinţele curente şi de perspectivă ale societăţii, prin 
orientarea şcolii spre o nouă modalitate de educaţie, care îi va asigura individului posibilitatea de a face faţă 
evenimentelor neprevăzute prin anticipare şi participare. 

Caracterul permanent al educaţiei impune necesitatea influenţelor educaţionale la toate treptele de dezvol-
tare ontogenetică. Societatea în continuă schimbare generează noi exigenţe faţă de educaţie în care individul 
se află permanent în calitate de receptor şi agent al acţiunii educative.  

Succesul educaţional este determinat de premisele biopsihice favorabile şi de mediul social stimulativ, 
educaţia reprezentând factorul decisiv în formarea/dezvoltarea personalităţii. 

 
Fundamentele psihologice ale educaţiei 
Formarea unei personalităţi conforme idealului educaţional presupune angajarea conştientă a teoriilor 

dezvoltării personalităţii (esenţa personalităţii; tendinţele ei de dezvoltare; analiza factorială a componentelor 
şi calităţilor personalităţii; caracterul dinamic şi evolutiv al personalităţii); esenţa psihologică a educaţiei 
(evidenţierea obiectivelor, strategiilor, finalităţilor, factorilor social-psihologici de adaptare la condiţii schim-
bătoare); cunoştinţe despre particularităţile de vârstă şi individuale ale personalităţii; raportul personalitate–
societate (exigenţele socialului în continuă dinamică constituie mecanismul dezvoltării şi adaptării personali-
tăţii, tendinţa către idealul educaţional). 

 
Finalităţile educaţiei 
A identifica problema idealului şi a obiectivelor educaţiei înseamnă a conştientiza nevoia ascendentă de 

educaţie în societate şi necesitatea ridicării calităţii ei la nivelul exigenţelor sociale de perspectivă. 
Idealul educaţional exprimă, în mod concentrat, finalitatea generală a educaţiei, ceea ce societatea, ca 

sistem global, solicită din partea educaţiei, considerată ca subsistem al său.  
Idealul este un model, un prototip perfect, o imagine construită a perfecţiunii şi prevede: 
− dezvoltarea liberă, armonioasă a omului şi formarea personalităţii creative, capabile să se adapteze la 

condiţiile în continuă schimbare ale vieţii; 
− dezvoltarea complexă, globală, totală a personalităţii în perspectiva exigenţelor societăţii, valorizarea 

maximă a personalităţii pentru o societate liberă şi democratică. 
În acest context, modelul personalităţii va întruni caracteristici de tipul: 
a) integritate psihică şi morală; 
b) individualitate, gândire critică şi atitudine pragmatică faţă de viaţă; 
c) potenţial intelectual, capacităţi volitive; 
d) ţinută etică adecvată normelor sociale; 
e) capacitatea de a lua independent decizii, de a-şi apăra în mod neopresiv interesele; 
f) capacitate de autoeducaţie şi motivaţie pentru aceasta; 
g) tendinţa spre succes în viaţă; 
h) competenţă profesională, spirit întreprinzător şi de concurenţă, capacităţi manageriale; 
i) capacitatea de adaptare la condiţiile schimbătoare ale vieţii, abilităţi de orientare în circumstanţele eco-

nomice, social-politice, în baza valorilor general-umane; 
î) atitudine respectuoasă faţă de lege, responsabilitate socială, simţul demnităţii personale;  
j) conştiinţă naţională şi conştientizarea apartenenţei la comunitatea europeană şi mondială; 
l) activism civic;  
m) capacitatea de a depăşi situaţiile neordinare. 

 7



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revista {tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2009, nr.5(25) 
 

Obiective ale educaţiei 
 

Obiectivul educaţional major exprimă tendinţa spre idealul educaţional prin formarea atitudinilor funda-
mentale în corespundere cu nevoile actuale şi de perspectivă în dezvoltarea individului şi societăţii. 

Obiectivele educaţiei sunt orientate spre atingerea următoarelor finalităţi: 
− formarea respectului de sine şi a demnităţii personale;  
− formarea axei valorice personale; 
− asigurarea unei pregătiri fizice multilaterale, formarea tendinţei de practicare a unui mod sănătos de viaţă; 
− formarea unei atitudini pozitive şi a respectului faţă de familie, rude, bătrâni etc.;  
− formarea culturii dorinţelor; 
− formarea trebuinţelor şi competenţelor de autocunoaştere şi autoeducaţie;  
− formarea capacităţilor de receptare–producere a valorilor estetice, de organizare a mediului individual 

şi social în armonie cu principiile frumosului; 
− formarea capacităţilor de previziune/anticipare a schimbărilor sociale; 
− formarea competenţelor de adaptare la noile condiţii în vederea satisfacerii nevoilor personale şi sociale; 
− formarea capacităţilor de a colabora în baza tolerării diferenţelor; 
− formarea atitudinii responsabile faţă de mediul ambiant; 
− educarea în spiritul mândriei naţionale şi a obligaţiunilor civice fundamentale. 
 
Legităţile şi principiile educaţiei  
 
Legităţile educaţiei 

Legităţile educaţiei reprezintă legăturile stabile, esenţiale şi necesare ale fenomenelor educative care asigură 
existenţa, funcţionarea şi dezvoltarea procesului educaţional. 

Legităţile pedagogice ale educaţiei constau în reflectarea obiectivă, adecvată a realităţii, independent de 
voinţa subiectului, de dinamismul procesului educativ, având proprietăţi şi caracteristici stabile în orice cir-
cumstanţe. 

Procesul educaţional este determinat de exigenţele social-economice, morală, cultură, politică şi direcţio-
narea socială şi este reglementat de următoarele legităţi:  

• interdependenţa educaţie–dezvoltarea socială;  
• interdependenţa conştiinţă–comportament; 
• interacţiunea ereditate–mediu social–educaţie;  
• interacţiunea personalitate–mediu social;  
• interacţiunile umane. 
 
Principiile generale ale educaţiei 
Principiile reprezintă normele cu valoare strategică şi operaţională care trebuie respectate în vederea 

asigurării eficienţei activităţilor proiectate la nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ. 
Educaţia se bazează pe următoarele principii: 
 centrării pe axa valorică a celui educat; 
 corelării/antrenării optime a aspectelor biopsihofiziologice, ecologice, social-politice, cultural-spirituale 

ale educaţiei; 
 unităţii vieţii sociale şi a educaţiei; 
 unităţii valorilor general-umane şi naţionale; 
 educaţiei etnoculturale / pluriculturale; 
 caracterul anticipativ sau prospectiv al educaţiei (educaţia trebuie să anticipeze, să proiecteze axiologia 

socială şi cea individuală); 
 umanizării şi democratizării vieţii sociale a celui educat; 
 diferenţierii şi individualizării procesului educaţional, dezvoltării individuale prin integrare în comunitate; 
 corelării intereselor individuale cu cele ale societăţii; 
 creativităţii în educaţie; 
 libertăţii (stipulate de actele internaţionale în domeniu); 
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 unităţii educaţiei şi autoeducaţiei; 
 satisfacerii trebuinţelor în concordanţă cu normele acceptate de convieţuire socială; 
 unităţii şi diversităţii acţiunilor educaţionale; 
 valorizării morale a celui educat în contextul valorilor sociale/individuale; 
 corelării optime a tuturor dimensiunilor educaţiei: spirituale, morale, intelectuale /cognitive, civice, estetice, 

ecologice, juridice, tehnologice, fizice etc. 
 
Funcţiile educaţiei. Educaţia realizează funcţiile:  
 

Funcţia de selectare, creare şi transfer a valorilor de la societate la individ se află în dependenţă de 
particularităţile psihologice ale obiectului educaţiei şi presupune realizarea în baza reciprocităţii acestora. 

Prin funcţia de dezvoltare conştientă a potenţialului psihofizic al omului educaţia răspunde unor nevoi 
individuale şi numai prin intermediul lor unor trebuinţe sociale. Procesul continuu de dezvoltare a potenţia-
lului nativ al indivizilor conduce spre progresul social prin diversificarea şi amplificarea produselor muncii şi 
creaţiei acestora. 

Funcţia de formare a omului pentru integrarea activă în viaţa socială constă în pregătirea individului ca 
subiect activ al vieţii sociale şi profesionale. 

Funcţiile educaţiei relevă faptul că, pe de o parte, acţiunea educaţională vizează dezvoltarea personalităţii 
umane, iar pe de alta, această dezvoltare răspunde unor cerinţe ale societăţii faţă de individ. 

 
Curriculumul educaţional 
 

Conţinutul educaţional: valorile educaţionale 
Educaţia ca proces complex se desfăşoară pe baza valorilor fundamentale ale omenirii: Viaţă, Adevăr, Bine, 

Frumos, Sacru, Dreptate, Libertate. 
Valorile general-umane se produc prin activitatea desfăşurată în sferele vieţii şi existenţei umane: Terra, 

Patria, Familia, Munca, Cunoaşterea, Cultura, Pacea, Omul. Valorile naţionale reprezintă proiecţii ale con-
ştiinţei asupra valorilor general-umane şi se manifestă în cultura naţională în sens larg, cuprinzând nu numai 
datini, obiceiuri, tradiţii, dar şi forţele autogeneratoare, viziunile şi sursele de comunicare culturală şi inter-
culturală, codul genetic imanent limbajelor specifice, teologia implicată, spiritualitatea poporului etc. Valorile 
naţionale sunt imanente vieţii fiecărui individ, familiei, comunităţii naţionale, precum şi vieţii însuşite şi 
dezvoltate prin educaţia socială, care se desfăşoară în noţiuni-cheie ale existenţei umane şi vor deveni cu 
adevărat orientări valorice. Manifestarea valorilor general-umane / naţionale are loc prin calităţile individului: 
bunătate, dragoste de muncă, onestitate, cumsecădenie, umanism, patriotism, responsabilitate socială, tole-
ranţă faţă de diferenţele culturale şi religioase etc. 

Atitudinile valorice faţă de Om ca valoare supremă formează fundamentul curriculumului educaţional: 
 conştientizarea menirii omului în lumea înconjurătoare; 
 respectarea autonomiei omului, a stării de spirit şi intereselor; 
 respectarea drepturilor omului; 
 favorizarea tendinţei omului spre succes în viaţă. 
 
Atitudinile valorice faţă de viaţă: 
 atestarea vieţii ca dar divin; 
 acceptarea şi ocrotirea vieţii în toate manifestările, varietăţile şi formele ei; 
 practicarea modului sănătos de viaţă; 
 ordonarea conştientă a propriei vieţi în calitate de subiect al ei. 
Ideea atitudinii valorice faţă de viaţă nu se limitează la sfera vieţii omului, ci depăşeşte cu mult hotarele 

ei, acolo unde există viaţă: viaţa oceanului, viaţa pădurii, viaţa munţilor, viaţa pământului etc.  
 
Atitudinile valorice faţă de cultură: 
 cunoaşterea istoriei naţionale şi universale; 
 valorizarea tezaurului cultural naţional şi universal; 
 respectarea tradiţiilor, datinilor, obiceiurilor propriului popor şi a etniilor conlocuitoare; 
 respectarea eticii comportamentale. 
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Atitudinile valorice faţă de muncă: 
 manifestarea motivaţiei pentru muncă; 
 tinderea către idealul profesional; 
 respectarea muncii fiecăruia. 
 
Atitudinile valorice faţă de Patrie: 
 manifestarea devotamentului faţă de Patrie; 
 respectarea Constituţiei Republicii Moldova; 
 cunoaşterea limbii oficiale a statului; 
 onorarea simbolicii de stat: imn, stemă, drapel. 
Acest sistem valoric presupune formarea următoarelor componente fundamentale ale personalităţii:  
 
Cultura moral-spirituală 
Educaţia urmăreşte formarea concepţiilor şi noţiunilor despre bazele morale ale vieţii, sensul moral al 

relaţiilor: om–om, om–natură, om–societate, om–noosferă; cultivarea valorilor creştine, general-umane; dez-
voltarea comportamentului etic; formarea culturii relaţiilor interpersonale şi a cooperării; cultivarea înaltelor 
calităţi morale precum: bunătatea, caritatea, toleranţa, respectul, politeţea, cumsecădenia, demnitatea etc.; 
cultivarea normelor de conduită în viaţa de toate zilele (în familie, locuri publice, natură, şcoală etc.).  

 
Indicii culturii moral-spirituale:  
 manifestarea altruismului; 
 manifestarea unui comportament etic; 
 manifestarea toleranţei faţă de diferenţele etnice, culturale, confesionale, gender etc.; 
 capacitatea de a fi sincer; 
 manifestarea afectivităţii pozitive; 
 manifestarea punctualităţii şi obligativităţii în realizarea promisiunilor; 
 capacitatea de a fi exigent faţă de sine şi ceilalţi; 
 manifestarea sentimentului demnităţii personale şi a respectului faţă de demnitatea altora; 
 manifestarea tactului, delicateţei în relaţii şi în comunicare. 
 
Cultura psihologică 
Educaţia urmăreşte formarea deprinderilor de adaptare efectivă la condiţiile de viaţă în continuă schimbare, 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi cooperare, cultivarea corectitudinii comportamentale, stimularea 
procesului de autocunoaştere şi autoeducaţie.  

 
Indicii culturii psihologice:  
 conştiinţa şi respectul de sine; 
 adaptabilitatea socială şi psihică; 
 managementul stresului; 
 capacitatea de autoreglare a sferei motivaţionale, emoţionale, volitive şi morale;  
 tendinţa spre autoactualizare, autorealizare; 
 comunicarea empatică; 
 exteriorizarea adecvată a sentimentelor; 
 orientarea constructivă a personalităţii.  
 

Cultura relaţiilor familiale 
Educaţia include formarea deprinderilor şi nevoilor de a respecta normele de convieţuire în familie, pre-

cum şi dreptul fiecăruia la autonomie; de a apăra demnitatea şi onoarea familiei; de a consolida relaţiile de 
rudenie; de a ajuta membrii familiei – părinţii, fraţii, surorile etc. 
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Indicii culturii relaţiilor familiale:  
 conştientizarea rolului primordial al familiei în parteneriatul educaţional; 
 cunoaşterea de către adulţi a particularităţilor de vârstă şi a neoformaţiunilor la fiecare etapă de dezvoltare 

a copiilor;  
 responsabilitatea partajată a ambilor părinţi pentru educarea copiilor; 
 perceperea familiei ca valoare şi condiţie a securităţii personale; 
 manifestarea responsabilităţii pentru familie, pentru bunăstarea ei; 
 cunoaşterea genezei propriei familii, a tradiţiilor şi valorilor ei; 
 participarea la administrarea gospodăriei casnice; 
 protejarea şi menajarea membrilor vulnerabili ai familiei; 
 manifestarea atitudinii caritabile faţă de cei vârstnici, părinţi şi rude. 
 

Cultura modului sănătos de viaţă 
Educaţia urmăreşte însuşirea şi asimilarea de către individ a noţiunilor de “viaţă”, “sănătate” şi perceperea 

lor ca valori umane; formarea deprinderilor de a delimita noţiunile de “fizic” şi “moral”; educaţia în spiritul 
responsabilităţii pentru sănătatea personală şi a celor din jur; dezvoltarea capacităţilor de a percepe şi a înţe-
lege interconexiunea reciprocă a triadelor: viaţă–sănătate–mediu; viaţă–sănătate–securitate; viaţă–sănătate–
univers; să conştientizeze importanţa muncii fizice şi intelectuale, a culturii fizice, sportului, turismului, 
comunicării cu natura.  

 
Indicii culturii modului sănătos de viaţă: 
 nevoia practicării unui mod sănătos de viaţă; 
 practicarea sistematică a sportului;  
 capacitatea de a rezista ispitelor vicioase; 
 deprinderea de a ţine la control starea sănătăţii. 
 
Cultura civică 
Educaţia vizează formarea cetăţenilor Republicii Moldova în contextul complex al Europei şi al lumii 

contemporane; educarea simţului responsabilităţii pentru acţiunile sociale; dezvoltarea conştiinţei naţionale şi 
a spiritului civic; cultivarea responsabilităţii pentru destinul ţării; însuşirea cunoştinţelor despre drepturile şi 
datoriile fundamentale ale omului şi formarea trebuinţei de a le realiza în viaţa cotidiană; stimularea activităţii 
politice, economice, sociale, de ocrotire a mediului; educarea patriotismului, a respectului faţă de legile şi 
simbolurile de stat. 

 
Indicii culturii civice: 
 respectarea legilor Republicii Moldova, a documentelor internaţionale în domeniul drepturilor omului; 
 realizarea drepturilor şi responsabilităţilor civice;  
 funcţionarea mecanismelor de protecţie a drepturilor omului la nivel local şi naţional; 
 participarea activă în structurile şi formaţiunile societăţii civile;  
 manifestarea toleranţei faţă de diferenţe şi a solidarităţii în viaţa cotidiană; 
 capacitatea de angajare plenară în apărarea intereselor Republicii Moldova pe plan internaţional.  
 
Cultura naţională 
Educaţia urmăreşte familiarizarea cu valorile naţionale materiale şi moral-spirituale; renaşterea, valori-

zarea şi perpetuarea tradiţiilor; utilizarea potenţialului educativ al datinilor şi obiceiurilor populare; formarea 
conştiinţei naţionale; educarea civismului, democratismului, umanismului.  

 
Indicii culturii naţionale: 
 cunoaşterea limbii oficiale a statului, istoriei, culturii Republicii Moldova;  
 conştientizarea identităţii naţionale; 
 manifestarea demnităţii naţionale; 
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 participarea în activitatea creatoare şi reformatoare;  
 cunoaşterea creaţiei populare, a tradiţiilor istorico-culturale ale ţării, tendinţa de a le însuşi, ocroti, îmbogăţi.  
 
Cultura estetică 
Educaţia estetică vizează formarea şi dezvoltarea idealurilor şi nevoilor estetice, cultivarea bunului gust şi 

a perceperii frumosului; formarea atitudinii estetice faţă de natură şi artă; armonizarea relaţiilor interper-
sonale; asimilarea cunoştinţelor artistice; dezvoltarea şi realizarea potenţialului artistic creator; dezvoltarea 
sferei emotive a personalităţii prin intermediul mijloacelor artistice, formarea concepţiilor şi atitudinii morale 
prin universul emoţiilor; asimilarea valorilor artistice veritabile; familiarizarea cu tezaurul artistic universal şi 
naţional.  

Cultura estetică se determină prin atitudinea omului faţă de viaţă, obiectivată în creaţii de valoare în toate 
domeniile activităţii.  

 
Indicii culturii estetice: 
 capacitatea de a sesiza arta, de a încerca sentimente înălţătoare în urma cunoaşterii modelelor artistice 

veritabile; 
 capacitatea de apreciere estetică a operelor de artă, a monumentelor naturii;  
 necesitatea de a modifica mediul înconjurător conform legilor frumosului şi intoleranţa faţă de nonvalori; 
 capacitatea de autorealizare a potenţialului artistic şi creator; 
 tendinţa spre armonia frumuseţii interioare şi exterioare. 
 
Cultura ecologică 
Formarea culturii ecologice este o activitate specifică de educaţie a personalităţii, orientată spre armonizarea 

relaţiilor cu mediul ambiant. În acest scop în conştiinţa, comportamentul şi activitatea omului se afirmă 
principiul responsabilităţii faţă de natură, conceperea naturii ca factor al sănătăţii fizice şi psihice a omului.  

Activitatea educaţională are un caracter integrator şi include însuşirea ideilor conceptuale şi promovarea 
orientărilor valorice în domeniul ecologiei; asimilarea ansamblului de cunoştinţe ştiinţifice şi practice despre 
procesele şi fenomenele naturale; prognozarea consecinţelor intervenţiei omului în mediul natural; formarea 
responsabilităţii pentru păstrarea mediului natural; formarea responsabilităţii pentru sănătatea proprie şi a 
celor din jur ca valoare personală şi socială; formarea deprinderilor de activitate ecologică. 

 
Indicii culturii ecologice: 
 conştientizarea necesităţii echilibrului relaţional “om–progres tehnologic–natură”; 
 cunoaşterea problemelor naturii plaiului natal, precum şi a problemelor ecologice locale, regionale şi 

globale; 
 iniţierea şi realizarea activităţilor ecologice. 
 
Cultura gender  
Educaţia urmăreşte formarea la copii şi tineret a unui comportament responsabil în spiritul parteneriatului 

de gen, a concepţiilor despre menirea şi rolul bărbatului şi al femeii în familie, societate; cunoaşterea particu-
larităţilor psihofiziologice şi a modelelor comportamentale ale băieţilor şi fetelor.  

 
Indicii culturii gender:  
 conştientizarea egalităţii în drepturi şi responsabilităţi a femeilor şi bărbaţilor; 
 înţelegerea diferenţelor şi asemănărilor dintre femei şi bărbaţi; 
 depăşirea prejudecăţilor şi stereotipurilor de gen în viaţa de familie şi cea publică; 
 explorarea şanselor egale la realizarea potenţialului psihofizic şi socioprofesional al persoanei, indi-

ferent de gen; 
 manifestarea atitudinilor şi comportamentelor parteneriale de gen în viaţa privată şi publică. 
 
Procesul educaţional: înţelegerea şi asimilarea valorilor 
Prin caracterul său uman educaţia este o acţiune ce se desfăşoară în mod conştient potrivit unor finalităţi 

stabilite. În funcţie de aceste finalităţi sunt selecţionate valorile ce urmează a fi transmise, sunt alese meto-
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dele şi mijloacele cele mai potrivite pentru a realiza transmisia, se asigură organizarea activităţii respective în 
aşa fel, încât să se obţină rezultatul scontat. 

Formarea atitudinilor şi însuşirea valorilor reprezintă un proces complicat şi de durată. O activitate afectivă 
nu se poate defini printr-o corelaţie observabilă, ca în cazul unei activităţi cognitive, ci prin efectul ei in-
direct, potenţial. Domeniul afectiv conţine forţe care determină natura vieţii individuale şi viaţa tuturor 
oamenilor. Învăţarea afectivă are drept scop de a-l ajuta pe individ să-şi organizeze “valorile sale într-un 
complex valoric ce devine caracteristic vieţii lui întregi”. 

Înţelegerea şi însuşirea valorilor se realizează în cadrul următoarelor etape: 
a) efectuarea alegerii prin analiza preferinţelor, influenţelor, alternativelor şi consecinţelor acestor alternative; 
b) acţiunea propriu-zisă realizată prin acţionare şi încorporarea alegerii făcute racordate la modelul de viaţă 

al individului. 
 

III. Mediul educaţional 

Pentru a se forma şi a se dezvolta ca personalitate, individul are nevoie de condiţii şi anturaj favorabil. 
Mediul educaţional constituie un ansamblu de condiţii fizice (naturale, artificiale) şi socioumane propice 

formării şi dezvoltării personalităţii. 
Condiţiile fizice naturale sunt cele geografice – de climă, sol, faună, relief care determină (sau trebuie să 

determine) nivelul de viaţă şi confortul material prin sistemul economic al societăţii (industrie, agricultură, 
transporturi, servicii). 

Condiţiile artificiale – create de om – sunt cele oferite de domeniul economic (instituţii economice, admi-
nistrative, mijloace de muncă, comunicare, organizări sociale de convieţuire – sate, oraşe etc.), de domeniul 
politic (instituţii de guvernare şi conducere a comunităţii umane), de cel cultural (instituţii de învăţământ, de 
ştiinţă, tehnică, instituţii artistice, religioase). Acestea creează ambianţa economică, politică şi culturală de 
formare, prin educaţie, a omului. 

Condiţiile socioumane se referă la ansamblul, structura şi calitatea relaţiilor interumane stabilite la nivelul 
grupurilor (familial, şcolar, universitar, profesional, confesional, cultural, comunitar). 

Prezenta Concepţie se implementează prin cele trei tipuri de educaţie (formală, nonformală şi informală), 
la nivel instituţionalizat şi neinstituţionalizat, prin intermediul diferitelor instituţii de educaţie (statale şi 
nestatale), forme şi metode de materializare a influenţelor educative. 

Realizarea Concepţiei la nivel neinstituţionalizat este privită ca un proces de implementare a ei în diverse 
sfere de activitate vitală a societăţii, unde se formează deprinderile, capacităţile şi calităţile personalităţii. 

La nivel instituţionalizat, instituţia de bază care realizează organizarea întregului sistem de educaţie, acti-
vitatea acestuia şi controlul acestei activităţi este statul. Educaţia este una din priorităţile statului în politica 
socială la etapa actuală şi de perspectivă. 

Statul, prin instituţiile şi organizaţiile sale, trebuie să asigure nivelul strategic (fundamental, de bază ) de 
educaţie a generaţiilor în ansamblu, indiferent de apartenenţa etnosocială.  

 
1. Familia 

Familia este cel mai apropiat şi adecvat mediu de structurare intelectuală, afectivă şi volitivă a personalităţii, 
climatul familial devenind cadrul de ambianţă materială, spirituală şi morală în care se formează copiii. 

În familie se cristalizează un stil caracteristic de viaţă în baza raporturilor biologice, economice, morale, 
spirituale etc. 

Mediul familial influenţează formarea şi exprimarea personalităţii prin componenţa familiei (părinţi, copii, 
rude), relaţiile de înţelegere şi armonie dintre membrii ei, comunitatea de interese, valorile promovate în 
familie etc. 

În familie are loc nu numai reproducerea socială a populaţiei, dar şi formarea unui anumit stil de viaţă. 
Aici se formează astfel de calităţi vitale importante ca dragostea faţă de oameni, receptivitatea şi afecţiunea, 
priceperea şi dorinţa de a fi tolerant. Familia fundamentează moralitatea copilului, îi determină idealurile, 
valorile spirituale, îi formează atitudinea faţă de muncă. 

Factorii de influenţă asupra copilului în familie se pot structura convenţional în trei categorii: 
 micromediul social al familiei, în care se realizează contactul copiilor cu valorile şi rolurile sociale, 

cunoaşterea caracterului complex şi contradictoriu al lumii contemporane; 
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 activitatea inter- şi extrafamilială, în special munca de toate zilele, ea constituind o modalitate 
esenţială de integrare socială a omului şi de cunoaştere cu viitoarea activitate de viaţă; 

 activitatea educaţională a părinţilor. 
Este oportun să se asigure responsabilitatea părinţilor pentru educaţia copiilor, pregătirea lor întru realizarea 

acestei munci de maximă importanţă. 
În acest scop ar putea fi cooptate asociaţiile părinţilor, bază a cărora pot deveni atât instituţiile de învăţământ, 

cât şi autorităţile administraţiei publice locale. 
Urmează a fi aplicate noi forme de interacţiune a familiei cu instituţiile preşcolare, şcolile, instituţiile 

sociale, culturale, medicale, organele de drept etc. 
Actualmente a crescut mult importanţa programelor de pedagogizare a părinţilor, de pregătire a lor pentru 

realizarea funcţiilor educative ale familiei.  
Unul din obiectivele de actualizare a funcţiei educative a familiei constă în încadrarea părinţilor în activi-

tatea educaţională a instituţiei de învăţământ. Acest proces este eficient în cazul în care atragerea părinţilor se 
face prin intermediul copiilor, când toţi agenţii educaţionali participă la realizarea unor obiective comune. 

 
2. Sistemul de învăţământ 
Temelia educaţiei o constituie sistemul de învăţământ de stat. 
În instituţiile de învăţământ se creează mediul favorabil învăţării, formării culturii generale şi speciale, 

pregătirii pentru profesie, formării continue pentru a face faţă exigenţelor vieţii. 
 
Exigenţele faţă de procesul educativ 
Formarea personalităţii se efectuează preponderent pe calea activităţii propriu-zise a copilului. Măsura 

efortului pedagogic va varia în funcţie de posibilităţile individuale ale copilului. 
Activitatea copilului în procesul de educaţie este condiţionată de trebuinţele lui schimbătoare şi, la fiecare 

moment de dezvoltare, sunt determinate de condiţiile respective. 
Esenţială rămâne considerarea zonei proxime de dezvoltare a educatului, înaintându-i noi cerinţe corelate 

cu opţiunile sale reale.  
Activitatea educaţională se va realiza în baza respectării proporţionalităţii eforturilor copilului şi pedago-

gului în condiţiile unui climat permisiv de afecţiune şi protecţie. 
 
3. Înstituţiile extraşcolare 
La etapa actuală, şcoala, oricât de elevată ar fi ea, nu mai poate fi singurul depozitar de cultură, iar educaţia 

“intra muros” trebuie dezvoltată şi continuată printr-o educaţie “extra muros” în colaborare cu agenţii educa-
ţionali, deschizând căile unei formări continue, multilaterale ce va determina pe viitor un permanent proces 
de autoinstruire şi autoeducare. 

Învăţământul extraşcolar - parte integrantă a sistemului educaţional - are menirea să completeze efortul 
educaţional al şcolii. El comportă obiective, conţinuturi şi tehnici educaţionale ce asigură menţinerea şi dez-
voltarea continuă a potenţialului cognitiv, afectiv şi acţional al personalităţii, al capacităţilor şi deprinderilor 
de autoeducaţie, contribuie la formarea de personalităţi independente şi creatoare. 

Serviciile educaţionale oferite de învăţământul extraşcolar diferă de cele din şcoli prin caracterul lor 
opţional-benevol, pluridisciplinar, prin varietatea formelor şi a conţinutului, prin utilizarea unor forme spe-
cifice de evaluare şi apreciere a rezultatelor, prin posibilitatea de a alege forma, profilul, timpul potrivit pentru 
ocupaţii, prin raporturile de colaborare, apropiere, încredere şi prietenie dintre profesori şi elevi, prin atmo-
sfera permisivă, în care cuvântul copiilor, exprimarea doleanţelor lor, opţiunilor, intenţiilor sunt solicitate şi 
favorizate. 

Învăţământul extraşcolar se realizează în instituţii specializate (şcoli de muzică, artă plastică, coregrafie; 
cluburi, centre, case de creaţie ale elevilor; centre de creaţie tehnică; centre ale tinerilor naturalişti; şcoli 
sportive; centre de turism şi excursii etc.), în colaborare cu alţi factori educaţionali (familie, instituţii de învă-
ţământ, unităţi socioculturale, mass-media, organizaţii de copii şi tineret etc.). 

4. Comunitatea naţională prin politica economică, culturală şi educaţională (deschiderea spre reformă, 
spre inovaţii) oferă condiţii reale şi perspective pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea personalităţii. 
Patrimoniul valoric naţional (din domeniul economic, politic, ştiinţific, tehnic, cultural, artistic, religios) este 
îmbogăţit şi transmis din generaţie în generaţie prin procesul educaţional. 
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5. Comunitatea etnică prin obiceiurile şi tradiţiile specifice, prin factura psihică şi valorile culturii are un 
rol însemnat în personalizarea individului, în conturarea identităţii sale. Apartenenţa la comunitatea etnică 
este favorabilă afirmării prestigiului individului atât la nivelul acesteia, cât şi la nivelul comunităţii naţionale. 

6. Comunitatea religioasă creează un climat de securitate sufletească şi de înălţare spirituală. Apartenenţa 
la comunitatea religioasă compensează trebuinţele psihologice de deplină şi desăvârşită siguranţă, speranţă, 
încredere, respect, linişte şi dragoste. 

Biserica va continua să-şi realizeze misiunea de educaţie moral-spirituală a personalităţii, contribuind la 
constituirea universului valoric al societăţii. 

7. Mediul profesional din întreprinderile industriale, agricole, instituţiile administrative, de învăţământ, 
cultură, sănătate, servicii prin condiţiile materiale, prin managementul eficient, coeziunea şi calitatea membrilor 
săi va favoriza afirmarea şi realizarea capacităţilor de muncă productivă, de spirit inventiv şi creativ, 
interesul de a progresa în competenţa profesională. 

8. Forţele armate sunt instituţii speciale prin care statul îşi realizează şi funcţia educativă. 
Armata, în acest context, are menirea de a dezvolta calităţile de personalitate şi civice de care are nevoie 

tineretul în ansamblu: patriotism, bărbăţie, voinţă, iniţiativă, activism social, capacităţi de a acţiona în cir-
cumstanţe excepţionale etc.  

9. Mass-media 
Mijloacele de informare în masă au o deosebită forţă de modelare a personalităţii prin varietatea şi 

bogăţia informaţiilor, prin specificul şi potenţialul lor. Funcţia educativă a mass-media nu substituie rolul 
instituţiilor de învăţământ, ci se alătură acestora, contribuind la realizarea obiectivelor educaţionale. 

10. Societatea civilă 
Obiectivele educaţionale ale societăţii civile vor comporta crearea condiţiilor pentru însuşirea de către 

copii şi tineri a experienţei sociale, includerea lor în diverse relaţii sociale nonformale.  
Este oportună crearea unui sistem flexibil de mijloace stimulatoare, care să contribuie la formarea la copii 

şi tineri a unor însuşiri precum umanismul, patriotismul, cultura democratică, la educarea activismului social.  

IV. Managementul şi monitorizarea activităţii educaţionale 
Managementul şi monitorizarea activităţii educaţionale presupun coordonarea activităţii tuturor insti-

tuţiilor sociale care realizează educaţia. O atare coordonare va focaliza efortul tuturor factorilor educaţionali 
spre crearea condiţiilor optime de formare şi dezvoltare a personalităţii. Managementul are un caracter de stat 
şi social, subiecţii lui sunt autorităţile administraţiei publice, asociaţiile şi organizaţiile obşteşti. 

Realizarea prevederilor prezentei Concepţii va fi monitorizată de către o comisie în problemele educaţiei şi 
asistenţei sociale, activitatea căreia va fi reglementată de Guvern. Din componenţa comisiei respective vor face 
parte atât colaboratori ai Guvernului, cât şi reprezentanţi ai ministerelor, departamentelor, comunităţii, ştiinţei etc.  

Buna funcţionare a sistemului educaţional necesită o asigurare informaţională suficientă, crearea în baza 
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a unei bănci a experienţei educaţionale avansate, precum şi diagnosticarea 
sistematică a eficacităţii educaţiei. 

Diagnosticarea eficacităţii activităţii educative antrenează: 
 relevarea stării reale a muncii educative; 
 analiza schimbărilor care survin pe parcursul desfăşurării acestei activităţi; 
 determinarea posibilităţilor, căilor şi mijloacelor de perfecţionare a activităţii educaţionale; 
 determinarea gradului de influenţă a diverselor mijloace educaţionale. 
Una din problemele diagnosticării constă în determinarea criteriilor de eficacitate a muncii educative. 

Drept criterii generale pot fi: 
 educabilitatea elevilor (orientarea personalităţii, motivele comportării, gradul de formare a calităţilor 

sociale şi individuale semnificative, orientări şi valori morale); 
 nivelul de devenire socială (adaptabilitatea socială, activismul social, echilibrul social); 
 relaţiile dintre participanţii procesului educaţional; 
 nivelul de autoconducere în instituţiile educaţionale, asociaţiile şi colectivele lor. 

Dinamica pozitivă a indicilor ce caracterizează criteriile menţionate confirmă eficacitatea muncii educative 
efectuate. 
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Criteriile generale urmează a fi adaptate şi la condiţiile instituţiei, colectivului, pornind de la propriile 
obiective pentru o perioadă concretă de timp. 

La baza diagnosticii eficacităţii muncii educative se află analiza rezultatelor prin compararea stării actuale 
şi precedente a lucrului educativ în corespundere cu obiectivele trasate. Diagnosticarea acestei activităţi presu-
pune stabilirea gradului de influenţă a diferitelor mijloace educaţionale asupra rezultatelor educaţiei. Consta-
tarea eficacităţii acestora permite factorilor educaţionali să elaboreze un sistem flexibil de acţiuni bine orientate. 

Studierea eficacităţii mijloacelor educaţionale se va efectua în mod sistematic de către instituţii şi de 
fiecare pedagog/cadru didactic. 

Diagnosticarea şi pronosticarea eficacităţii activităţii educative constituie un mijloc consecvent şi concludent 
fondat pe criterii adecvate ale metodologiei de studiere a finalităţilor educaţiei şi a mijloacelor educaţionale 
eficiente. 

 
Prezentat la 11.06.2009 
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