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      Lucrarea  „Învăţămîntul simultan”  constuie un 

suport didactic elaborat în sprijinul cadrelor didactice 

care îşi realizează activitatea concomitent cu două, trei 

sau patru clase în funcţie de numărul elevilor. Drept 

răspuns la contextul educaţional provocat de 

schimbările sociale şi economice înregistrate în ultimii 

ani în sistemul de şcolarizare în R. Moldova, a devenit 

prioritară iniţierea şi formarea cadrelor didactice 

pentru această formă de învăţămînt. 

      Tematică dezvoltată în cadrul a patru capitole 

acoperă problematica învăţămîntului simultan cu 

subiecte teoretice,  completate cu activităţi de învăţare, 

generatoare de cunoştinţe şi aplicaţii în domeniu.  

         Promiţătoare, în acest domeniu, este intenţia 

autoarelor de a extinde actualul suport cu texte 

relevante şi modele de proiecte didactice în cadrul unui 

ghid metodologic,  elaborat ulterior cu scopul formării 

competenţelor cadrului didactic pentru activitatea în 

învăţămîntul simultan.  
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Raţionament preliminar 
 

Vreme trece, vreme vine 

Toate-s vechi şi nouă toate... 

M. Eminescu, Glossa 

 

Un aspect mai puţin cunoscut pentru generaţia actuală de cadre 

didactice este forma de învăţămînt, numită simultan. Experienţa de 

mai mult de 200 de ani în România, dar şi practicile pozitive ale şcolilor 

cu regim simultan din Franţa, SUA, Australia, Canada, Elveţia, Suedia, 

relevă eficienţa activităţilor didactice realizate concomitent cu elevi de 

diverse vîrste în aceiaşi clasă.  

Intenţia de a deschide astfel de clase în R. Molodva este una 

remarcabilă şi nobilă, dar nouă, constituind de fapt o soluţie la 

contextul educaţional dictat de schimbările sociale şi economice 

înregistrate în ultimii ani în sistemul de şcolarizare în R. Moldova. 

Avînd în vedere problema claselor cu număr redus de copii, în special în 

zonele rurale, Ministerul Educaţiei al R. Molodova elaborează 

Instrucţiunea nr. 05 din 06.01.2012 pentru organizarea procesului 

educaţional în clasele I-IV în condiţiile activităţii simultane, deschizînd 

prin aceasta posibilitatea redeschiderii oficiale a formei de învăţămînt 

simultan. În acest context, iniţierea şi formarea cadrelor didactice 

pentru activitatea realizată concomitent cu două, trei sau patru clase în 

funcţie de numărul elevilor, a devenit una foarte importanţă şi 

semnificativă. 

Lucrarea "Învăţămîntul simultan" constituie un suport 

ştiinţifico-metodologic pentru studenţi în problematica acestui tip de 

învăţămînt, reflectînd specificul funcţional privind educaţia elevilor prin 

aspectele structurale de constituire a claselor, principii specifice şi 

demersuri didactice ale organizării procesului educaţional, strategia 

realizării activităţilor individuale şi interactive în clasele cu regim 

simultan.  

În completarea subiectelor dezvoltate în lucrare, ulterior, va fi 

propus studenţilor un ghid metodologic  cu texte relevante şi modele de 

proiecte didactice, elaborate cu scopul formării competenţelor cadrului 

didactic pentru activitatea în învăţămîntul simultan. 

Autorii 
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I.ÎNVĂŢĂMÎNTUL SIMULTAN: ACTUALITATE ŞI 
PERSPECTIVĂ 

 
 

 

 
 

 
1.1. Învăţămîntul simultan: aplicaţie a caracterului social şi 

prospectiv al educaţiei 
 

Studiul acestei teme va permite studenţilor: 
- să definească noţiunea de învăţămînt simultan şi şcoală simultană; 
- să dezvăluie caracterul social  prospectiv al educaţiei simultane; 
- să analizeze fundamentele teoretice ale învăţămîntului simultan; 
- să descrie eficientizarea educaţiei în mediul rural – organizarea 

învăţămîntului simultan.  
 

 
 
 
Informaţie generală 
 

Societatea modernă astăzi se caracterizează prin cuvîntul cheie 
–„schimbare”, iar domeniul educaţiei este primul care este supus 
schimbării într-o măsură mai mare decît celelalte domenii ale vieţii 
publice, căci prin esenţa sa, procesul didactic este supus 
schimbărilor, înnoirilor permanente. A conduce copilul de la stadiul 
de fiinţă cu disponibilităţi largi dar latente, la stadiul de persoană 
formată, autonomă şi responsabilă, este un proces complex, acesta 
participînd, inevitabil, la orice mică modificare în calitate de 
membru al societăţii. 

Procesul educaţional nu este doar acţional, practic, ci porneşte 
de le acţiuni concrete, înlănţuite în activităţi complexe, care, 
selectate după anumite principii şi criterii valorice, conduc la 
modelarea şi dezvoltarea copilului care să corespundă cerinţelor 
sociale prezente, dar care să fie capabil să se adapteze schimbărilor 
sociale ce pot interveni.  

Concepte cheie: educaţie simultană, învăţămînt simultan, 

şcoală simultană, clase cu regim simultan, predare simultană. 
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Caracterul social al educaţiei se exprimă, în esenţă, prin 
independenţa şi corelaţiile ce se stabilesc între educaţie şi societate. 
Educaţia se desfăşoară doar în cadrul societăţii; a apărut odată cu 
societatea umană şi va continua să existe de-a lungul întregii evoluţii 
a acesteia, supunîndu-se legilor generale de dezvoltare a societăţii. 
Ideile care orientează practica sociala a educaţiei şi formele ei de 
organizare sunt condiţionate întotdeauna de exigentele societăţii, 
care îi oferă, totodată, valorile care urmează să fie asimilate şi 
interiorizate de noile generaţii. La rîndul ei, educaţia joaca un rol 
activ în dezvoltarea societăţii, prin funcţiile pe care le exercita: 
culturale, economice, de integrare sociala etc.  

Schimbîndu-se cerinţele societăţii, se schimbă atît scopurile, cît 
şi conţinutul educaţiei, metodele şi formele de organizare. În 
condiţiile actuale ale accelerării ritmurilor de evoluţie a vieţii socio-
profesionale, orientarea prospectivă  presupune revizuirea continuă 
a unor obiective educative şi stabilirea unor noi ierarhii în interiorul 
lor. Nu înseamnă neapărat abandonarea valorilor trecutului, 
dimpotrivă, valorile esenţiale şi perene ale istoriei servesc ca temei la 
construirea viitorului. Această orientare presupune:  

• explorarea anticipativă a cerinţelor de viitor, specifice 
diferitelor domenii ale activităţii social-umane;  

• luarea în considerare a discontinuităţilor probabile în ceea ce 
priveşte direcţiile de dezvoltare viitoare;  

• identificarea unor modele educaţionale apte să satisfacă noile 
exigente.  

În virtutea acestei orientări pronunţat prospective se scontează 
pe o interacţiune mult mai strînsa între sistemele de educaţie şi 
societate, pe o mai bună orientare a dezvoltării educaţiei potrivit 
dezvoltării sociale şi individuale.   

Sistemul de învăţămînt modern, care operează în condiţiile 
socio-economice dificile, astăzi are nevoie de sprijinul şi asistenţa 
statului. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată şcolilor din 
mediul rural, care, în ultimii ani, din mai multe motive (socio-
economice, demografice) numărul acestora s-a redus considerabil. 
Şcolile primare cu clase formate din elevi de vîrste diferite 
caracterizează învăţămîntul mediului rural din cele mai multe sate. 
Poziţia şi nivelul de funcţionare a acestor şcoli în societatea modernă 
este determinată de faptul, că şcoala rămîne un factor important în 
viabilitatea şi dezvoltarea zonelor rurale, activităţile şcolare 
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influienţînd în mod semnificativ asupra  problemelor sociale şi 
demografice în localitate. 

Statul are obligaţia de a asigura în fiecare localitate unităţi de 
învăţămînt pentru formarea şi educarea copiilor.  Avînd în vedere 
faptul că în şcolile rurale sunt puţini copii  de aceiaşi vîrstă pentru a 
forma clase complete, apare necesitatea de a se deplasa în alte 
localităţi pentru a urma şcoala. Vîrsta elevilor din clasele I-IV (6 şi 
10 ani) solicită eforturi suplimentare, nu doar de deplasare zilnică, 
fiind obligatorie internarea într-un campus şcolar în perioada de 
asteptare a transportului sau plasarea în  familii timp de o 
săptămană.  

În diverse influente complexe asupra elevului, şcoală se află 
printre factorii cei mai activi în formarea personalităţii în perioada 
de maturitate psiho-socio-biologică. La această etapă de maturitate 
a copilului, şcoala devine mediu important în cunoaştere, 
comunicare şi de activitate a elevului, unde îşi acumulează 
cunoştinţele de bază, dobîndeşte cunoştinţe şi abilităţi vitale 
necesare pentru dezvoltarea deplină a personalităţii între 6/7 şi 15 
ani [5, p. 52]. 

Factorii sociali şi personali sînt de complementare reciprocă. 
L.V.Bayborodova subliniază impactul factorilor individuali cu 
privire la dezvoltarea personalităţii elevilor din mediul rural nu în 
izolare, ci cu un caracter de integrare [4]. 

Şcoala simultană este considerată o inovaţie a sistemului de 
învăţămînt modern, care pune problema identităţii instituţiei de 
învăţămînt cu regim de studii realizat concomitent în clase de elevi 
de diferite vîrste şcolare.   

În mod strategic de dezvoltare teoretică şi metodologică a 
şcolilor simultane este o problemă relevantă şi încă nerezolvată. În 
ultimii ani, numărul de şcoli cu un contingent mic de elevi variază, 
acestea sunt şcolile incomplete, cu clase mixte, fiind numite şcoli cu 
regim simultan. Anume aceste condiţii  - şcoală cu integrare a 
două, trei sau patru clase într-un spaţiu comun pentru lucru cu un 
singur profesor – încurajează organizarea procesului de învăţămînt 
în condiţii specifice, la modificările tipurilor şi structurii de clase, 
metode şi mijloace de învăţare. Terminologia acestui domeniu 
variază, simultan fiind conceptul de bază, creînd interpretări de 
tipul: şcoală cu predare simultană, educaţie simultană, 
învăţămînt simultan,  clase cu regim simultan etc.  
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Şcoli cu regim simultan există şi în Franţa, SUA, Australia, 
Canada, Elveţia. De exemplu, în Suedia, pedagogii s-au convins pe 
propria experienţă, că îndepărtarea din copilărie de satul natal, duce 
la indiferenţa faţă de Patria lor. În America, o şcoală mică „ţine” un 
oraş mic, gospodării de ferme. Există cercetări speciale ce au 
demonstrat că o şcoală primară mică este un fenomen tipic mai 
multor state, ce au un efect pozitiv asupra societăţii. Guvernul 
sprijină şcolile mici şi consideră că  acestea sunt mai potrivite pentru 
copiii de la 6 la 10 ani, iar calitatea predării nu diferă de 
învăţămîntul tradiţional. Aceste şcoli în primul rînd sunt furnizate 
cu manuale şi materiale didactice pentru elevi, se organizează 
excursii gratuite prin ţară etc. Obiectivul strategic al activităţii 
didactice al unei şcoli moderne din mediul rural cu regim simultan 
în aceste ţări, absolut favorabile şi ţării noastre, este de a crea 
condiţii pentru educaţia unei personalităţi viabile, pe deplin 
pregătită pentru o viaţă independentă şi muncă într-o societate 
democratică pe piaţa economică. 

Predarea simultană există în învăţămîntul romînesc de circa 
200 de ani, deci, în acest domeniu acumulîndu-se o experienţă 
bogată. Îndrumarea acestor şcoli s-a făcut cu mai mare atenţie pînă 
cu cca 50 de ani în urmă, după care nu s-a mai dat o atenţie specială, 
de aceea activitatea a pierdut din calitate, iar unele cadre didactice 
nu au mai urmărit specificul acestui tip de predare, care au dus la 
scăderea eficienţei, menţionează V.Molan [1, p. 6]. Clase cu 
învăţămînt simultan funcţionează, în special, la nivelul 
învăţămîntului primar din zonele rurale. Totuşi, în unele localităţi, 
se desfăşoară şi în învăţămîntul gimnazial şi în oraşele 
multiculturale, unde sunt copii de alte naţionalităţi într-un număr 
resus pentru formarea claselor şcolare.  

Legea Educaţiei Naţionale din România din 10 ianuarie 2011, 
care a intrat în vigoare la 9 februarie, 2011 [3] nu mai prevede 
învăţămînt simultan. Din această cauză, reprezentanţii 
Inspectoratelor Şcolare încearcă să reducă numărul unităţilor de 
învăţămînt în care copiii de clase diferite învaţă în acelaşi timp. 
Elevii afectaţi de această măsură sunt din mediul rural, fiind nevoiţi 
să facă naveta sau să meargă mai mult pe jos pentru a ajunge la ore. 
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 din 2 februarie 2012 
[2] privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de 
învăţămînt, în temeiul art. 3 şi 13 din Legea educaţiei naţionale nr. 
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1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă 
Metodologia de organizare a claselor din învăţămîntul 
preuniversitar în regim simultan. 

Noua metodologie permite organizarea claselor în regim 
simultan în învăţămîntul primar şi în cel gimnazial şi nu astfel de 
organizare în învăţămîntul liceal, profesional sau postliceal. De 
regulă, în învăţămîntul primar gruparea elevilor în clase organizate 
în regim simultan se face pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a 
II-a, respectiv pentru clasa a III-a şi clasa a IV-a.  În învăţămîntul 
gimnazial, gruparea elevilor în clasele organizate în regim simultan 
se face pentru clasa a V-a şi clasa a VII-a, respectiv pentru clasa a VI-
a şi clasa a VIII-a. 

Drept răspuns la misiunea şcolii privnd caracterul social şi 
prospectiv al educaţiei, Ministerul Educaţiei din R. Moldova 
elaborează Instrucţiunea privind organizarea procesului 
educaţional şi aplicarea curriculumului modernizat 
pentru clasele I-IV în condiţiile activităţii simultane 
(aprobată prin ordinal nr. 05 din 06 ianuarie 2012), experienţă 
nouă pentru republică, dar abordată drept o componentă esenţială a 
societăţii, prin care şcoala trebuie să concentreze impactul pedagogic 
asupra sistemului de relaţii în societate. Totodată, această formă de 
organizare va permite reglementarea în mod specific, nu doar a 
procesului de învăţămînt din şcoală, dar, de asemenea, va atrage 
elevii la participarea activă în rezolvarea problemelor economice şi 
culturale de la o vîrstă fragedă, pentru a-i atrage în afacerile satului, 
formîndu-le astfel un sens de apartenenţă şi responsabilitatea 
pentru ţara natală.  
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SESIUNEA I  

 
ÎNVĂŢĂMÎNTUL SIMULTAN. REALITĂŢI 

      

Studiu individual: Particularităţile procesului educaţional în 

învăţămîntul simultan (Instrucţiune). 

        

Competenţe cognitive şi 

instrumentale: 

 

1. Explicaţi în baza celor studiate în ce constă specificul ”schimbării” 
în domeniul educaţiei rurale.  

2. Completaţi lista conceptelor-cheie ale capitolului Învăţămîntul 
simultan: actualitate şi perspectivă cu cel puţin trei noţiuni. 

3. Elaboraţi o definiţie de lucru a învăţămîntului simultan, utilizînd 
cel puţin trei concepte-cheie ale temei Învăţămîntul simultan: 
aplicaţie a caracterului social şi prospectiv al educaţiei. 

4. Elaboraţi un eseu structurat ce nu va depăşi 100 de cuvinte, 
demonstrînd necesitatea implementării  învăţămîntului simultan 
în Republica Moldova. 

5. Distingeţi caracteristicile învăţămîntului simultan. Analizaţi 
avantajele şi dezavantajele învăţămîntului simultan. Constataţi 
care sînt mai multe  şi cum inflenţează asupra educaţiei elevilor 
din mediul rural. 

 

Avantaje Dezavantaje 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
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Competenţe interpersonale: 

  

1. Formaţi grupe a cîte şase persoane. Analizaţi conţinutul temei 
Învăţămîntul simultan: aplicaţie a caracterului social şi 
prospectiv al educaţiei în baza procedeului Phillips 6/6.  

2. Sintetizaţi punctul de vedere propriu despre învăţămîntul simultan 
sub forma unui eseu, aplicînd tehnica 6 De ce? Construiţi explicaţia 
în jurul fiecărei idei propuse de dvs. 
 

     

Competenţe investigaţionale : 

 

1. Realizaţi  un studiu al şcolii din localitatea de baştină/ altă şcoală 
cu regim simultan pentru a constata realitatea organizării 
învăţămîntului simultan. 

2. Folosind tehnica Explozia stelară, cercetaţi problema 
învăţămîntului simultan. Ca să nu se limiteze numărul de 
întrebări, steaua poate avea 5-7-9 colţuri. 
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  Autoevaluare: 

Estimaţi timpul de studiu individual rezervat activităţii pregătirii 

subiectelor de sesiune (minute):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs  

2. Studiu pe baza suportului de curs  

3. Studiul bibliografiei minimale indicate       

4. Documentare suplimentară în bibliotecă   

5. Documentare pe INTERNET  

6. Realizarea sarcinilor  

7. Discuţii/consultaţii în grup, cu colegii  

           TOTAL timp studiu individual       Sesiunea I    


