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Militarizarea sistemului educațional din Rusia 

 

Ecaterina Dadiverina, Expert, New Strategy Center 

 

După declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei la 24 februarie 2022, școlile din 

Rusia au fost implicate imediat pe frontul ideologic al războiului ruso-ucrainean. 

Începând cu 1 martie în școli a început predarea disciplinei, care este dedicată 

„evenimentelor din Ucraina”. În ghidurile didactice pe care le-au primit profesorii se 

argumentează declanșarea invaziei și se specifică faptul că „operațiunea specială de 

menținere a păcii este în curs de desfășurare, iar scopul acesteia este de a opri 

naționaliștii care asupresc populația vorbitoare de limbă rusă din Ucraina”1.  În preajma 

zilei de 9 mai, când în Rusia se sărbătorește victoria asupra Germaniei naziste, Mișcarea 

Națională a Tinerilor Cadeți ai Armatei (în original «Юнармия») a  devenit mai activă. 

Numărul concursurilor militar-patriotice în școli a crescut semnificativ de atunci, iar 

participanții sunt recompensați cu bilete în tabere sportive militare și mărirea notelor 

pentru admiterea în învățământul superior2.  

 

                 Fig. 1: Elevi în cadrul familiarizării cu arme de foc. Sursă: shorturl.at/bmuW9 

 
1https://meduza.io/news/2022/02/28/v-rossiyskie-shkoly-postupili-materialy-dlya-urokov-o-mirotvorcheskoy-

operatsii-v-ukraine 
2https://storage.googleapis.com/istories/stories/2022/11/22/starshim-shkolnikam-naplevat-a-mladshim-vse-

ravno/index.html 

https://d.docs.live.net/aad32dc0167b1411/New%20Strategy%20Center/machete%20studii/shorturl.at/bmuW9
https://meduza.io/news/2022/02/28/v-rossiyskie-shkoly-postupili-materialy-dlya-urokov-o-mirotvorcheskoy-operatsii-v-ukraine
https://meduza.io/news/2022/02/28/v-rossiyskie-shkoly-postupili-materialy-dlya-urokov-o-mirotvorcheskoy-operatsii-v-ukraine
https://storage.googleapis.com/istories/stories/2022/11/22/starshim-shkolnikam-naplevat-a-mladshim-vse-ravno/index.html
https://storage.googleapis.com/istories/stories/2022/11/22/starshim-shkolnikam-naplevat-a-mladshim-vse-ravno/index.html
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Fig.  2: Elevi ruși din localitatea Pogar, regiunea Breansk, prezentând desenele și scrisorile de 
sprijin pentru soldații care luptă în Ucraina. Sursă: shorturl.at/imzLQ 

La începutul anului școlar 2022-2023 Ministerul rus al Educației a modificat 

Standardul educațional federal de stat3 completând cursul de istorie cu un nou capitol 

despre „operațiunea militară specială în Ucraina”. Totodată, elevii au început să studieze 

„renașterea Rusiei ca putere mondială”, direcția politicilor SUA și NATO în anii 2000-

2020 și „reunirea cu Crimeea și Sevastopol”, să „combată falsificările istoriei rusești” și să 

„apere adevărul istoric în cadrul discuțiilor”4. Serviciul Federal de Supraveghere a 

Educației și Științei afirmă, că după ce se vor face modificările necesare în programele 

de lucru și manualele școlare, urmează ca subiectul legat de „operațiunea militară 

specială din Ucraina” să fie inclus în examenele de stat de absolvire5.    

Începând cu 5 septembrie în școli a fost introdusă o nouă disciplină, „Discuții 

despre lucrurile importante”, obiectivul asumat de oficialii ruși fiind acela de a consolida 

sistemul de educație patriotică6. Astfel, fiecare zi de luni începe cu această nouă 

disciplină, iar absențele sunt aproape inacceptabile. Elevii sunt încurajați să scrie scrisori 

adresate soldaților, care, potrivit profesorilor, luptă pentru apărarea Patriei în cadrul 

operațiunii militare speciale în Ucraina. Ministerul rus al Apărării, împreună cu 

Ministerul rus al Educației, continuă în ritm susținut o serie de activități pentru sprijinul 

efortului de război, până la mijlocul lunii noiembrie a.c. fiind realizate 243.000 de 

scrisori și desene ale copiilor7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209120008 
4 https://www.kommersant.ru/doc/5559561  
5 https://www.interfax.ru/russia/861964 
6 https://www.pnp.ru/social/razgovory-o-vazhnom-v-rossiyskikh-shkolakh-budut-idti-ves-god.html 
7https://yunarmy.ru/press-center/news/vserossiyskaya-aktsiya-pismo-soldatu-prodolzhaet-radovat-zashchitnikov/ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209120008
https://www.kommersant.ru/doc/5559561
https://www.interfax.ru/russia/861964
https://www.pnp.ru/social/razgovory-o-vazhnom-v-rossiyskikh-shkolakh-budut-idti-ves-god.html
https://yunarmy.ru/press-center/news/vserossiyskaya-aktsiya-pismo-soldatu-prodolzhaet-radovat-zashchitnikov/
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Ministerul Apărării a susținut introducerea noului curs, pe care îl consideră actual 

și util. Serghei Mironov menționează că odată cu începerea operațiunii militare speciale, 

problema pregătirii militare a devenit deosebit de acută. Mulți voluntari nu au 

experiența necesară pentru a participa la lupte, iar introducerea unui astfel de curs de 

pregătire în școli va permite o pregătire sistematică a rușilor pentru o confruntare cu 

inamicul. Cursul prevede pregătire atât tehnică, cât și psihologică8. Ulterior, ministrul 

Educației, Serghei Kravtsov, a anunțat că începând cu următorul an școlar, 2023-2024, 

în școlile din Rusia va începe predarea acestui curs de pregătire militară. Pe rețele sociale 

ruse au apărut imediat numeroase comentarii pozitive și aprecieri nostalgice în favoarea 

demersului9, un curs similar existând în perioada sovietică în programa școlară  până la 

începutul anilor 199010. Ministerul Educației a elaborat proiectul cursului special de 

pregătire militară, elevii din clasele a X-a și a XI-a (ultimii doi ani de școlarizare în Rusia) 

urmând să învețe să manevreze arme de asalt Kalașnikov și grenade de mână11. În 

general, profesorii din școli susțin public această idee, deși menționează supraîncărcarea 

programului. O problemă în implementarea noului curs  o reprezintă criza de personal 

masculin, care începe să se facă simțită în școli, ca urmare a mobilizării parțiale din 

Rusia12. Ministerul Apărării a recomandat să fie organizată recalificarea profesională a 

cadrelor didactice în acest domeniu. În cazul în care va fi nevoie de personal nou, se 

sugerează ca acesta să fie angajați dintre ofițerii recrutați anterior, acordând prioritate 

personalului militar care a participat la acțiunile de luptă13. 

Potrivit Forțelor Armate ale Federației Ruse școlile din Bratsk, regiunea Irkutsk, 

vor fi primele din țară care vor începe predarea cursurilor de pregătire militară primară. 

Elevii claselor a X-a și a XI-a vor învăța să dezasambleze și să asambleze arme de foc, să 

cunoască gradele militare, să depășească curse cu obstacole și să acorde primul ajutor. 

 
8https://iz.ru/1421943/natalia-bashlykova/vse-v-kurse-minoborony-podderzhalo-vvedenie-voennoi-podgotovki-

v-shkolakh 
9https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D

0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0

%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&c%5Bsection%5D=auto

&w=wall710400935_1771  
10 https://www.bbc.com/russian/news-63568067 
11https://meduza.io/news/2022/11/08/minprosvescheniya-rf-nachalo-razrabatyvat-kurs-nachalnoy-voennoy-

podgotovki-dlya-shkol-i-kolledzhey  
12 https://verstka.media/mobilizaciya-uchiteley-voyna-i-obrazovanie/ 
13 https://72.ru/text/education/2022/11/09/71801990/ 

https://iz.ru/1421943/natalia-bashlykova/vse-v-kurse-minoborony-podderzhalo-vvedenie-voennoi-podgotovki-v-shkolakh
https://iz.ru/1421943/natalia-bashlykova/vse-v-kurse-minoborony-podderzhalo-vvedenie-voennoi-podgotovki-v-shkolakh
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&c%5Bsection%5D=auto&w=wall710400935_1771
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&c%5Bsection%5D=auto&w=wall710400935_1771
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&c%5Bsection%5D=auto&w=wall710400935_1771
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&c%5Bsection%5D=auto&w=wall710400935_1771
https://www.bbc.com/russian/news-63568067
https://meduza.io/news/2022/11/08/minprosvescheniya-rf-nachalo-razrabatyvat-kurs-nachalnoy-voennoy-podgotovki-dlya-shkol-i-kolledzhey
https://meduza.io/news/2022/11/08/minprosvescheniya-rf-nachalo-razrabatyvat-kurs-nachalnoy-voennoy-podgotovki-dlya-shkol-i-kolledzhey
https://verstka.media/mobilizaciya-uchiteley-voyna-i-obrazovanie/
https://72.ru/text/education/2022/11/09/71801990/
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De asemenea, aceștia vor merge la o tabără de pregătire de cinci zile14. Deși potrivit 

proiectului, cursul de pregătire militară urmează să fie implementat din 2023, unele școli 

deja au început instruirea elevilor. De exemplu, la 25 noiembrie 2022 s-a desfășurat 

prima oră de pregătire militară în școala din localitatea Lebiajie, regiunea Kurganskaia15. 

 

Fig.  3: Prima oră de pregătire militară a elevilor din clasele a X-a și a XI-a din localitatea Lebiajie. Sursă: 
https://vk.com/lebwpered45?w=wall-53453750_24173 

 

Procesul de militarizare a învățământului din Rusia nu a apărut acum, el crescând 

în intensitate treptat, în ultimul deceniu. La începutul anilor 2000 în Rusia au început 

să apară tot mai multe școli militare de tip internat, care pregătesc cadeții pentru 

serviciul militar sau funcții publice. În 2015, a apărut Mișcarea Școlarilor Ruși, care are 

drept scop dezvoltarea militară și patriotică și include concursurile militar-sportive 

Zarnitsa, Zarnichka și Orlyonok16. De exemplu, Zarnitsa este un concurs organizat de 

Ministerul Educației în parteneriat cu Ministerul Apărării și organizația publică 

„Uniunea Rusă a Tineretului”. Concursul include un test de cunoștințe de istorie militară 

și a simbolurilor Rusiei, evaluarea informațiilor privind regulile de circulație, exerciții de 

forță, trageri, aruncarea grenadelor, ștafete sportive, alte competiții cu caracter militar 

și sportiv17. În 2016, la inițiativa ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, a fost creată 

Mișcarea Națională a Tinerilor Cadeți ai Armatei (în original «Юнармия»), ca o 

mișcarea națională militară și patriotică a copiilor și tinerilor din Rusia18. Aceste 

inițiative se bucură oficial de suportul populației ruse. Un sondaj organizat de Centrul 

 
14 https://vk.com/armedforcesoftherussian?w=wall-31859864_22135 
15 https://vk.com/lebwpered45?w=wall-53453750_24173  
16 Автомат в руках держать и от пули погибать учат в школе, учат в школе, учат в школе (novayagazeta.eu) 
17https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B

8%D0%B3%D1%80%D0%B0) 
18 https://yunarmy.ru/s 

https://vk.com/lebwpered45?w=wall-53453750_24173
https://vk.com/armedforcesoftherussian?w=wall-31859864_22135
https://vk.com/lebwpered45?w=wall-53453750_24173
https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/14/avtomat-v-rukakh-derzhat-i-ot-puli-pogibat-uchat-v-shkole-uchat-v-shkole-uchat-v-shkole?utm_source=tg.me&utm_medium=social&utm_campaign=mdtruepriglasit-v-shkoly-vernuvshihsya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
https://yunarmy.ru/
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de cercetare Superjob a arătat că două treimi din părinții ce au copii adolescenți susțin 

ideea de a introduce noua disciplină de pregătire militară în școli19.   

Diverse competiții și concursuri pe tema militară și dedicate sprijinului soldaților 

ruși devin tot mai des organizate în instituțiile de învățământ din Rusia. De exemplu, 

elevii din cadrul Școlii nr. 38 din orașul Lenin-Kuznețkii, regiunea Kemerovo, au 

participat la campania „Noi împreună” în cadrul căreia elevii au cusut mai multe seturi 

de haine călduroase pentru participanții la războiul din Ucraina20.   

 

Fig.  4: Elevii din cadrul școlii nr. 38 din or. Lenin-Kuznețkii regiunea Kemerovo. Sursă: shorturl.at/hvF05 

 

Tendința de a militariza țara de la mic la mare, uitând de propria lozincă „Copii 

sunt în afara politicii” (în original: Дети вне политики), a determinat implementarea pe 

larg a activităților cu caracter militar în școlile rusești. Acest lucru s-a întâmplat treptat, 

iar de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei întregul proces a luat o amploare 

și a devenit subiectul numărul unu în țară. Școlarii sunt tot mai mult informați și instruiți 

în domeniul militar. Cei mici din clasele primare ajung să participe la tot felul de 

 
19https://www.superjob.ru/research/articles/113751/vvedenie-v-uchebnuyu-programmu-kursa-nvp-podderzhali-

2-iz-3-roditelej-podrostkov/?utm_source=rassylka-smi&utm_medium=email&utm_campaign=20221110-

rassylka-smi-22669&utm_content=-1000001-0 
20https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%

D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-

201442116_128 

https://d.docs.live.net/aad32dc0167b1411/New%20Strategy%20Center/machete%20studii/shorturl.at/hvF05
https://www.superjob.ru/research/articles/113751/vvedenie-v-uchebnuyu-programmu-kursa-nvp-podderzhali-2-iz-3-roditelej-podrostkov/?utm_source=rassylka-smi&utm_medium=email&utm_campaign=20221110-rassylka-smi-22669&utm_content=-1000001-0
https://www.superjob.ru/research/articles/113751/vvedenie-v-uchebnuyu-programmu-kursa-nvp-podderzhali-2-iz-3-roditelej-podrostkov/?utm_source=rassylka-smi&utm_medium=email&utm_campaign=20221110-rassylka-smi-22669&utm_content=-1000001-0
https://www.superjob.ru/research/articles/113751/vvedenie-v-uchebnuyu-programmu-kursa-nvp-podderzhali-2-iz-3-roditelej-podrostkov/?utm_source=rassylka-smi&utm_medium=email&utm_campaign=20221110-rassylka-smi-22669&utm_content=-1000001-0
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-201442116_128
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-201442116_128
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-201442116_128
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-201442116_128
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activități de sprijin a războiului, fiind obligați să scrie scrisori și să facă tot felul de desene 

pe tematică militară. Părinții nu pot găsi o alternativă care să ocolească acest proces, 

deoarece programa școlară elaborată de Ministrul Educației pentru școlile de stat este 

identică cu cea pentru școlile private21. Elevii de liceu sunt implicați în astfel de activități 

într-o măsură mai mare. De exemplu, fetele sunt obligate să coase haine pentru soldați, 

iar banii, pe care îi câștigă la târgurile școlare, sunt donați ulterior soldaților22. 

 Politica de militarizare a școlilor rusești demonstrează că Moscova trece la o etapă 

de ideologizare a războiului, în care „Patria se află în pericol„ și nu este loc pentru 

compromisuri: lupta este între cetățenii onești, patrioți și naziștii ucraineni susținuți de 

SUA și NATO, iar cei rușii care ezită încep să fie văzuți ca „trădători”. Totodată, prin 

intermediul școlilor se realizează influența asupra părinților. Deși vârsta elevilor este 

prea fragedă pentru o astfel de educație și, mai ales, pentru căpătarea de aptitudini reale, 

obiectivul este evident continuarea politicii militare agresive de la școală în familie. 

Școala, la fel ca și biserica, devine, astfel, locul de concentrare și propagare a narațiunilor 

de propagandă militară și de justificare a sacrificiul poporului rus.  

  

 
21 https://verstka.media/razgovory-o-vazhnom-v-shkole/ 
22https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%

D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-

215926719_99 

https://verstka.media/razgovory-o-vazhnom-v-shkole/
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-215926719_99
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-215926719_99
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-215926719_99
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-215926719_99
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