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Proiectele STEM/STEAM –  
mijloc excelent de dezvoltare  

a competențelor elevilor

Comisia Națională de Exa-
mene a aprobat Programele pen-
tru examenul național de Baca-
laureat (în continuare: Programe 
de examen). Programele de exa-
men au fost elaborate în contex-
tul modernizării Curriculumului 
Național la disciplinele școlare 
și în corespundere cu prevede-
rile Regulamentului cu privire 
la examenul național de bacala-
ureat.

Programele de examen sunt 
documente normative ce vizează 
modalitatea de evaluare a candi-
daților la disciplina de examen și 
sunt destinate autorilor de teste, 
profesorilor, elevilor, conducători-
lor instituțiilor de învăţământ ș.a.

În perioada septembrie – 
octombrie 2021 Programele de 

examen au fost supuse consultă-
rilor publice, fiind publicate pe 
site-ul Agenției Naționale pentru 
Curriculum și Evaluare (ANCE). 
În urma consultărilor publice, 
ANCE a recepționat avize de la 
organele locale de specialitate în 
domeniul învățământului, de la 
instituțiile de învățământ general 
și de la alți reprezentanți ai me-
diului academic.

În sesiunea 2022 candidații 
la examenul național de bacala-
ureat vor susține prProgramele 
pot fi accesate pe site-ul Agenți-
ei Naționale pentru Curriculum 
și Evaluare (www.ance.gov.md), 
la rubrica Documente normati-
ve, sub meniul Programe de exa-
mene.

Ministerul Educației și 
Cercetării (MEC) a de-

marat procedurile de elabo-
rarea a Cadrului sectorial de 
calificări pentru patru mari 
domenii: educație, sănătate, 
agricultură și tehnologia in-
formației și comunicațiilor.

Inițiativa se înscrie în obiecti-
vele strategice ale ministerului și 
are scopul de a dezvolta și îmbună-
tăți Cadrul Național al Calificărilor 
(CNC) prin racordarea la Cadrul 

European al Calificărilor (EQF), în 
vederea asigurării formării profe-
sionale de calitate și învățării pe tot 
parcursul vieții.

În acest sens, ministrul Anato-
lie Topală a dispus crearea grupu-
rilor de lucru, a căror misiune în 
prima etapă este elaborarea Matri-
cei rezultatelor învățării pentru Ca-
drul sectorial de calificări  pentru 
cele patru domenii.

Astfel, pe parcursul săptămânii 
curente grupurile de lucru, for-
mate din reprezentanții mediului 
academic din învățământul profe-
sional tehnic și superior și parte-

nerilor de dezvoltare a CNC, s-au 
întrunit în patru ședințe de inițiere 
pentru stabilirea agendei și trasa-
rea obiectivelor:
- Cartografierea calificărilor din 

domeniile: educație, sănătate, 
agricultură și tehnologia in-
formației și comunicațiilor în 
vederea actualizării acestora 
în conformitate cu solicitările 
pieței muncii;

- Elaborarea Matricei rezulta-
telor învățării pentru progra-
mele de formare profesională 
din instituțiile de învățământ 
profesional tehnic și superior 
(nivelurile 3 - 8 CNC);

- Conceptualizarea Cadrului 
sectorial al calificărilor - bază 
normativă pentru elaborarea 
standardelor de calificare sec-
toriale.
În cadrul ședințelor, reprezen-

tantul MEC, Tatiana Gherștega, șef 
al Direcției Cadrul național al ca-
lificărilor, a menționat că elabora-
rea Cadrului sectorial de calificări 
pentru domeniile educație, sănăta-
te, agricultură și tehnologia infor-
mației și comunicațiilor va pune 
baza dezvoltării în perspectivă a 
Cadrului Național al Calificărilor.

În contextul lansării progra-
mului de investiții în valoare 

de 24,7 mil. euro pentru institu-
țiile publice de învățământ supe-
rior și pentru colegiile pedago-
gice din țară, au fost organizate, 
în perioada 03-05 noiembrie 
a.c., două ateliere de instruire. 
Acestea fac parte dintr-o serie de 
acțiuni ale Ministerului Educați-
ei și Cercetării, menite să asigure 
informarea beneficiarilor cu pri-
vire la aspectele-cheie ale proce-
sului de elaborare și prezentare 
a propunerilor de proiecte, ofe-
rind informații relevante, clare 
și actuale, într-un mod eficient 
și într-un timp scurt.

La 5 noiembrie a avut loc sesiu-
nea dedicată echipelor de proiect din 
cadrul instituțiilor publice de învă-
țământ superior. În cadrul sesiunii, 
reprezentanții a 12 instituții publice 

de învățământ superior au fost for-
mați pe aspecte legate de procedura 
de elaborare și prezentare a propu-
nerilor de proiecte în cadrul PÎÎS, 
criterii de eligibilitate a instituțiilor, 
activităților și costurilor ce sunt în 
conformitate cu prevederile Manu-
alului Operațional al PÎÎS. Experții 
proiectului „Învățământul superior 
din Moldova” au prezentat diver-
se aspecte ce țin de procedurile de 
achiziții, managementul financiar, 
precum și managementul de mediu 
și social, ce urmează să fie aplicate în 
perioada de implementare a proiec-
telor PÎÎS. 

Vor fi alocați 19,3 mil. euro din 
suma totală pentru propunerile de 
proiecte ce vor veni din partea in-
stituțiilor publice de învățământ 
superior. Domeniile prioritare de 
formare profesională sunt: Știinţe ale 
educaţiei, Inginerie și activităţi ingi-
nerești, Tehnologii ale informaţiei și 
comunicaţiilor și Sănătate.

Programul de Îmbunătățire a În-
vățământului Superior al Proiectului 
Învățământul Superior din Moldova, 
finanțat din împrumutul acordat de 
Banca Mondială, are drept obiectiv 
modernizarea și consolidarea infras-
tructurii instituționale, prin inter-
venții specifice, a instituțiilor publice 
de învățământ superior și a colegiilor 
pedagogice.

Amintim că termenul limită 
pentru depunerea formularului de 
aplicare este 13 decembrie 2021 (ora 
16:00), iar pentru informații adițio-
nale privind procedura și condițiile 
de aplicare poate fi consultat Manu-
alul Operațional al Programului de 
Îmbunătățire a Învățământului Su-
perior (HEIPOM): 

HEIPOM în versiune română
HEIPOM în versiune engleză
Proiectul „Învățământul Superi-

or din Moldova” prevede intervenții 
sistemice în domeniile îmbunătățirii 
calității, ale finanțării și manage-
mentului învățământului superior, 
precum și un program specific de 
propuneri de proiecte, pentru a fi 
implementat în instituțiile publice 
de învățământ superior și în cole-
giile pedagogice, selectate în vede-
rea abordării unora dintre cele mai 
stringente necesități în materie de 
orientare spre piața muncii. Acesta 
va fi implementat în perioada 2020-
2025, valoarea creditului acordat de 
Banca Mondială pentru realizarea 
acestuia fiind de 35,7 mil. de euro.

MEC a inițiat procedurile de elaborare a Cadrului sectorial 
de calificări pentru domeniile educație, sănătate, 

agricultură, tehnologia informației și comunicațiilor

ULTIMA ORĂ

Cadrele didactice au fost instruite privind modalitatea 
de participare la proiectul finanțat de Banca Mondială

Comisia Națională de Examene  
a aprobat Programele pentru examenul 

național de Bacalaureat

Stimați membri ai comunității științifice și academice!
 Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, marcată în fie-

care an pe data de 10 noiembrie, este un nou prilej de a-mi exprima profunda 
gratitudine pentru activitatea nobilă și indispensabilă pentru societate a co-
munității științifice și academice din Republica Moldova. 

Știința are un potențial enorm de a transforma lumea, fiind un factor de 
progres, reprezentând totodată acea temelie care a oferit umanității oportuni-
tatea de dezvoltare și de soluționare a multiplelor probleme cu care s-a con-
fruntat de-a lungul timpului. 

În acest an marcăm cea de-a 75-a aniversare de la fondarea primelor 
subdiviziuni de cercetare din Republica Moldova. Această aniversare ne oferă 
posibilitatea să trecem în revistă cele mai importante realizări și succese din 
domeniile cercetării și inovării, și este, în același timp, un bun prilej pentru 
proiectarea viitorului. 

În acest context, ministerul, în calitate de organ central de specialitate, a 
asigurat cadrul de politici și normativ necesar funcționării domeniilor cercetă-
rii și inovării, ultimele realizări fiind îndreptate spre perfecționarea procedurii 
de evaluare și a mecanismului de selectare a proiectelor din domeniile cerce-
tării și inovării pentru finanțare. Totodată, se întreprind acțiuni pentru efici-
entizarea și asigurarea transparenței procedurilor de selectare și a procesului 
de monitorizare а implementării proiectelor de cercetare și inovare, inclusiv a 
utilizării resurselor umane și mijloacelor financiare, precum și pentru diversi-
ficarea tipurilor de proiecte de concursuri din domeniile cercetării și inovării 
în corespundere cu bunele practici internaționale. 

Un alt deziderat al ministerului este cooperarea internațională în cadrul 
comunității de cercetare. În acest scop, la 27 octombrie 2021 a fost semnat 
Acordul privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uni-
unii Europene pentru cercetare și Inovare „Orizont Europa”, pentru perioada 
2021-2027. Programul oferă oportunități pentru schimbul de bune practici eu-
ropene și internaționale, atragerea cercetătorilor în soluționarea provocărilor 
cu care se confruntă societatea contemporană.

Creșterea eficienței sistemului național de cercetare și inovare, asigurarea 
condițiilor optime pentru generarea de noi cunoștințe, dezvoltarea infrastruc-
turii naționale de cercetare și inovare, promovarea excelenței în aceste sfere de 
activitate, perfecționarea sistemului de finanțare publică a domeniilor de cer-
cetare și inovare, sporirea impactului cercetărilor științifice asupra dezvoltării 
economiei naționale și a societății în ansamblu, furnizarea soluțiilor necesare 
în cazul unor probleme urgente reprezintă acțiuni prioritare ale ministerului.

Îmi exprim încă o dată considerația și aprecierea față de oamenii de ști-
ință din țară și vă mulțumesc pentru performanțele pe care le-ați atins la nivel 
național și internațional, dorindu-vă succese remarcabile, energie creatoare, 
perspective îndrăznețe și proiecte ambițioase!

 Anatolie TOPALĂ, 
ministrul Educației și Cercetării

https://mec.gov.md/sites/default/files/heipom_ro_p167790.pdf
https://mec.gov.md/sites/default/files/heipom_eng_p167790_final_approved_18.08.2021_wb.pdf
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UE: Mai multe școli, eficientizate 
energetic cu susţinerea GIZ

O masă rotundă s-a des-
fășurat recent în cadrul 

Liceului Teoretic „Constan-
tin Spătaru” din Leova, cu 
privire la rezultatele obți-
nute prin implementarea 
sistemului de management 
al energiei în mai multe șco-
li din Republica Moldova. 
Este vorba de opt instituții 
de învățământ, care au fost 
beneficiare ale unor proiecte 
de eficientizare energetică a 
clădirilor, cu finanțare din 
partea Uniunii Europene.

Provocări și soluții
În cadrul evenimentului au 

fost identificate acele provocări și 
soluții ce țin de asigurarea dura-
bilității în administrarea sistemu-
lui de management energetic în 
instituțiile publice. De asemenea, 
circa 20 de reprezentanți ai echi-
pelor de management energetic 
din instituții educaționale din 
țară și ai Agenției de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ) 
au discutat despre beneficiile cre-
ate de implementarea sistemului 
de management energetic și a pla-
nului de acțiuni pentru eficiență 
energetică. 

Reamintim că pe parcursul 
anilor 2019-2020, opt școli din 
ţară au beneficiat de asistență din 
partea GIZ Moldova în ceea ce 
privește crearea unui sistem de 
management energetic și elabora-
rea unui plan de acțiuni în efici-
ența energetică pentru anul 2021: 
Gimnaziul „Iurie Boghiu” din 

Flămânzeni, Sângerei, 
liceele teoretice „Con-
stantin Spătaru” din 
Leova, „Matei Basa-
rab” din Basarabeas-
ca, „Mihai Eminescu” 
din Ungheni, „Ion 
Vatamanu” din Stră-
șeni, „Alexei Matee-
vici” din Șoldănești, 
„Dimitrie Cantemir” 
din Bălți, precum și 
LT „Holercani” din raionul Du-
băsari.

Astfel, echipele de manage-
ment energetic de la instituțiile de 
învățământ din Leova, Ungheni 
și Flămânzeni au prezentat datele 
despre monitorizarea consumului 
de energie și apă. În continua-
re, participanții la eveniment au 
apreciat înalt asistența care le-a 
permis să informeze comunita-
tea despre eficiența energetică, să 
asigure transparența și calitatea 
lucrărilor de către grupurile de 
monitorizare formate din părinți 
și alți membri ai comunității. Tot-
odată, ei s-au referit la experien-
țele lor în realizarea activităților, 
cu implicarea elevilor și părinților 
din comunitate. 

Eficiența energetică  
în vizorul tinerilor

În plus, reprezentanții școlilor 
au remarcat interesul în creștere 
manifestat de tineri față de ches-
tiunile ce au tangență cu asigura-
rea eficienței energetice pe plan 
național și local. Astfel, au fost 
scoase în evidență problemele le-
gate de cadrul normativ și de re-
glementările bugetare ineficiente, 
punându-se accent pe faptul că 
aceste neajunsuri sunt în măsu-
ră să provoace imposibilitatea de 
acumulare a unor economii pen-
tru investiții capitale. În această 
ordine de idei, au fost identificate 
mai multe soluții, cum ar fi plani-
ficarea bugetului școlilor pentru 
un interval de la trei până la cinci 
ani, și nu pentru un an cum se 
practică în prezent.

Ținem să specificăm că eve-
nimentul mesei rotunde a fost 
organizat în cadrul proiectului 
„Modernizarea serviciilor publice 
locale în Republica Moldova”, cu 
susținerea Agenției de Cooperare 
Internațională a Germaniei și fi-
nanțarea din partea Ministerului 
German pentru Cooperare Eco-
nomică și Dezvoltare.

Iulian BOGATU

  Aici și Acum

Asociațiile de părinți, instituționalizate 
la Chișinău 

La Chișinău a fost instituțion-
alizată activitatea Asociațiilor 
Obștești ale Părinților. Este de 
menționat că 34 de asociații sunt 
fondate în cadrul grădinițelor 
din municipiu, iar 52  - își des-
fășoară activitatea în instituții de 
învățământ primar și secundar, 
ciclul I și II.

De remarcat că în acele in-
stituții în cadrul cărora nu este 
înregistrată legal activitatea aso-
ciațiilor de părinți, legea nu per-
mite colectarea surselor financia-

re de la tutorii copiilor, chiar dacă 
contribuțiile în bani ale acestora 
din urmă sunt benevole, așa cum 
prevede legislația.

Reamintim că modul de co-
laborare a parteneriatului dintre 
Asociațiile Obștești ale Părinților 
și instituțiile educaționale din 
capitală este stabilit de preveder-
ile Regulamentului aprobat de 
către Direcția Generală Educație, 
Tineret și Sport (DGETS), prin 
Ordinul nr.696, din 28 iulie 2021.  

Reporter UPp  

Programul de formare pro-
fesională cu tematica ,,Or-

ganismul uman și sănătatea”, 
destinat cadrelor didactice 
din învățământul gimnazial, a 
fost lansat de către Ministerul 
Educației și Cercetării.

  Prima etapă a programului, 
desfășurată în perioada 3-4 noiem-
brie, a inclus sesiuni de pregătire 
pentru mai mult de 70 de formatori 
locali – cadre didactice care predau 
disciplina Biologie și specialiști din 
cadrul OLSDÎ. Aceste sesiuni vor 
continua pe tot parcursul lunii no-
iembrie, în scopul formării profeso-
rilor de biologie la nivel local.

  Finalitatea activității este de a 
eficientiza procesul de predare-în-
vățare-evaluare la subiectele ce țin 
de sănătate, de a promova modul 
sănătos de viață în rândul adoles-
cenților, de a aborda problemele cu 
care se confruntă generația actuală 
de elevi și de a conștientiza impor-

tanța menținerii sănătății proprii și 
a celor din jur.

  Programul se înscrie în șirul 
de activități planificate în baza Me-
morandumului de colaborare între 
Ministerul Educației și Cercetării și 
Fondul Națiunilor Unite pentru Po-
pulație în Republica Moldova.

MEC lansează un program de formare profesională pentru cadrele 
didactice din învățământul gimnazial

În Republica Moldova  
se desfășoară Zilele Științei

Biblioteca Națională a Re-
publicii Moldova organi-

zează ediția a IV-a a Zilelor 
Științei, dedicată Zilei in-
ternaționale a Științei pen-
tru Pace și Dezvoltare, care 
se desfășoară în perioada  
8-12 noiembrie curent.

Directorul instituției, Elena 
Pintilei, a menționat că Zilele Știin-
ței la Biblioteca Națională au drept 
scop reliefarea rolului instituțiilor 
infodocumentare în valorificarea 
patrimoniului local, prin facilitarea 
accesului la resurse informaționale, 
dar și poziționarea bibliotecarului 
ca și cercetător.

Potrivit sursei citate, ediția a 
IV-a a Zilelor Științei include trei 
direcții de conținut: progresarea 
societății prin știință; Biblioteca 
Națională și cercetarea; ne gândim, 
împreună, la viitor! (context al dez-
voltării culturii științifice deschise, 
al promovării Științei participative 
și al conceptului de biblioteca ver-
de).

În cadrul evenimentului, la 9 
noiembrie s-a desfășurat în format 
online Forumul Cercetătorilor din 
cadrul Sistemului Național de Bi-

blioteci, ediția a VI-a, cu genericul 
„Rolul instituțiilor infodocumen-
tare în valorificarea patrimoniu-
lui local și facilitarea schimbului 
cultural”, unde s-a discutat despre 
faptul că poziționarea biblioteca-
rului ca un actor care promovează 
cultura și utilizează oportunitățile 
de informare și educare pentru 
comunicarea de cunoștințe este un 
indicator al dezvoltării bibliotecii. 
Bibliotecarul devine un suport va-
loros pentru cercetători, deoarece 
el știe să identifice resursele docu-
mentare, să le ierarhizeze și să le 
difuzeze. 

Iar pe 10 noiembrie a fost pre-
zentat „Repozitoriul (catalogul, ar-
hiva electronică) Tematic Național 
în Biblioteconomie și Științe ale In-
formării la 2 ani de la fondare”.

Ziua Științei este sărbătorită 
în R. Moldova pe 10 noiembrie, 
începând cu anul 2010, în contex-
tul Zilei Internaționale a Științei 
pentru Pace și Dezvoltare, marcată 
în aceeași zi. Acest demers inter-
național, inițiat de UNESCO, are 
drept obiectiv promovarea rolului 
științei în viața cotidiană a întregii 
societăți.

Nicolae ROIBU

Mult stimați savanţi!
Anual, la 10 noiembrie, co-

munitatea știinţifică din Repu-
blica Moldova marchează Ziua 
Știinţei în cadrul Zilei Mondiale 
a Știinţei pentru Pace și Dezvol-
tare, proclamată în anul 2001 de 
cea de-a 31-a Conferinţă Gene-
rală a UNESCO – sărbătoarea 
profesională a lucrătorilor din 
sfera știinţei și inovării.

Percepută drept o magie care chiar funcționează, știința scoate la 
rampă personalități devotate profesiei care au menirea să găsească 
răspunsuri la cele mai dificile necunoscute ale vieții și să ofere soluții 
pentru problemele esențiale ale societății. Prin munca lor laborioasă, 
insitentă, dificilă și minuțioasă aceștia au reușit să aducă bunăstarea 
în casele oamenilor.

Pentru forţa de muncă creatoare, dar și pentru dăruirea în nume-
le Știinţei, vă exprimăm gratitudine și vă dorim momente infinite de 
graţie. 

Să aveți parte de succese remarcabile și împlinire sufletească!
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Anual în municipiul Chi-
șinău are loc concursul 

celor mai buni diriginți de 
clasă, cu genericul  „Dirigin-
te, drag părinte”, organizat  
de către Direcția Generală 
Educație, Tineret și Sport a 
Consiliului municipal Chi-
șinău, în scopul stimulării și 
promovării cadrelor didacti-
ce cu rezultate înalte și pen-
tru evidențierea diriginților 
cu un înalt potențial profesi-
onist. Protagonista interviu-
lui nostru s-a învrednicit de 
locul de frunte  la categoria 
treapta primară.

 -  Doamnă Nina Goldur, la 
concursul municipal al diriginți-
lor de clasă, cu genericul ,,Dirigin-
te,   drag    părinte”, ediția a Xll-a, 
ați luat  premiul  ”Dirigintele anu-
lui”. Felicitările noastre! Cred că 
ați depus multe eforturi pentru a 
Vă învrednici de acest titlu...

– Vă mulțumesc mult! Da, acest 
premiu a fost unul neașteptat, dar 
am muncit mult pentru a obține 
acest titlu. Pentru început, am tre-
cut cu brio prin etapa locală, după 
care am continuat cu probele trep-
tei municipale, anume: Etapa I. Au-
todeterminarea – unde am comple-

tat un raport de creație al activită-
ții mele de diriginte. La etapa a II-
a,  împreună cu elevii mei din cla-
sa a II-a ”B”, la disciplina „Dezvol-
tare personală”, am desfășurat o lec-
ție publică online pe platforma Go-
ogle meet, cu  subiectul “Drepturi-
le și responsabilitățile copiilor.”  La 
etapa a III-a, am făcut  prezentarea 
temei pentru acasă, în cadrul căreia 
am trecut prin două probe:  1. „Pre-
zentarea” – într-un video de maxim 
5 minute am încercat să mă carac-
terizez ca diriginte și ca personali-
tate, și 2. „Tema de acasă” – împre-
ună cu elevii am pregătit o activitate 
educativă cu subiectul „Un copil ta-
lentat, un copil pasionat”, în cadrul 
căreia am pus accent pe munca asi-
duă a copiilor talentați, depusă  zi 
de zi, pentru a obține succesul do-
rit. Cel mai dificil în acest concurs a 
fost desfășurarea lui online, deoare-
ce ne aflam în perioada învățămân-
tulului  la distanță. 

– Cum credeți, ce calități  îi 
atrag pe copii spre o persoană ca 
Dumneavoastră?

– Din fire sunt o persoană blân-
dă, calmă și prietenoasă, dar, toto-
dată, obiectivă și cu cerințe mari atât 
la capitolul comportament, cât și la 
capitolul proces educațional. Fieca-
re elev de-al meu este o personali-
tate pe care mereu o  motivez și o 
apreciez la justa valoare. Elevii  vor 
primi mereu din partea mea cuvinte 
de laudă și încurajare, ajutor, mân-
gâiere, atunci când sunt triști sau nu 
se descurcă cu o anumită sarcină. Le 
dau  explicații adăugătoare la temele 
complicate, dar neapărat îi orientez 
corect atunci când mai încalcă regu-
lile clasei. Cu aceste calități cred că 
îi atrag pe elevii mei și tot aceste ca-

lități mă ajută să am elevi copii, co-
recți și iubitori de carte.

– Cum arată astăzi agenda 
unui diriginte?

– Actualmente, agenda unui 
diriginte este una foarte încărcată 
cu lecții, activități, consiliere, cur-
suri de perfecționare, ședințe, docu-
mentație școlară, dar rolul dirigin-
telui nu se reduce doar la activita-
tea din școală, educația la catedră, ci 
presupune mult mai mult, și anume 
asumarea unui model (social, cul-
tural, profesional), relaționarea cu 
niște oameni în devenire și cu fami-
liile acestora. În calitate de diriginte 
influențez în mod semnificativ suc-
cesul desfășurării procesului de în-
vățământ, precum și formarea inte-
lectuală și morală a discipolilor mei. 

– Închiderea școlilor pentru a 
preveni răspândirea pandemiei de 
Covid-19 a creat mari bătăi de cap 
în instituțiile școlare, profesorii  
trebuind să se adapteze din mers. 
Cum se desfășoară lucrul  online, 
or, studierea în modul acesta ne-
cesită mai multă motivație pen-
tru  picii care sunt de abia la înce-
put de cale? 

– În martie 2020, atunci când 
am fost trimiși acasă pentru prima 
dată, eram total nepregătiți, nu în-
țelegeam cum va decurge procesul 
educațional de la distanță, cât timp 
va dura, dar din start,  împreună cu 
colegii mei, fiind motivați de către 
administrația liceului, am început a 
activa online asincron cu elevii, uti-
lizând platformele Viber, Messenger 
și poșta electronică, apoi deja și pri-
mele încercări de lecții online sin-
cron pe platforma Zoom. Cu greu 
am finalizat anul de studii 2019-
2020, dat fiind faptul că elevii erau 
clasa 1. Vara anului 2020 a fost una 
plină de cursuri, webinare și pregă-
tiri de un nou an de studii la distan-
ță. Anul de studii 2020-2021 a fost 
unul foarte greu și variat. Din start 
copiii s-au prezentat la ore în două 
schimburi, o jumătate de clasă de 
dimineață, o jumătate de clasă după 
amiază,  multe lecții  au fost des-
fășurate  la distanță, dar de aceas-
tă dată deja eram pregătiți. Utili-
zând platforma Google meet, lecți-
ile se desfășurau foarte asemănător 
cu cele din sala de clasă, în unifor-
mă școlară, cu orar stabil, sincron. 
Dar nici un calculator nu va înlo-
cui prezența fizică a profesorului și 
a elevilor.

– Cum vă reușește să fiți înțe-
leasă de elevi?

– Eu consider ca dirigintele este 
ca un părinte ce ține în mâinile sale 
destinul fiecărui elev. Scopul meu 
este să ating succesul atât cu fieca-
re elev în parte, cât și cu colectivul 
clasei, conform unui plan de activi-
tăți bine întocmit și regizorat me-

todic corect.  Supravegherea între-
gii activități din clasă îmi asigură 
consensul cu ceilalți profesori, cu 
părinții și cu ceilalți factori educa-
tivi. Pentru ca să fiu înțeleasă de ele-
vii mei, pun accent mai mult pe co-
municare, sunt atentă la tonalitatea 
vocii, captez elevii prin diferite for-
me și metode de lucru, jocuri didac-
tice, astfel încât să fie mereu atenți. 
Elevii au posibilitatea, ori de câte ori 
ceva nu este clar, să îmi adreseze în-
trebări adăugatoare. Sunt atentă la 
starea de sănătate și de spirit al fi-
ecărui elev în parte. În pauze, când 
se apropie și îmi povestesc câte ceva 
interesant, cu mare drag îi ascult. 
Secretul înțelegerii este în ascultare 
și stima reciprocă. Fiecare copil este 
o personalitate care, când simte că 
este apreciată, îi crește încrederea în 
propria persoană și devine din ce în 
ce mai bună. Asfel, au dorința să mă 
asculte și să adune cât mai mult din 
cunoștințele pe care le împart cu ei.

– O dirigintă a anului poate fi 
numită și mamă a copiilor pe ca-
re-i instruiește. Or, latura mater-
nă mi se pare ceva inseparabil la o 
profesoară de clasele primare. 

– Da, așa este. Să fiu dirigin-
te este o mare onoare pentru mine, 
deoarece am menirea să fiu cel de-
al treilea părinte pentru copiii care 
mi-au fost încredințați. Menirea 
mea este de a stimula să strălucească 
aceste steluțe cât mai feeric,  la mo-
mentul oportun.

    – Care sunt persoanele care 
au contribuit la creșterea și dez-
voltarea Dumneavoastră persona-
lă, dar și ca pedagog?

– De-a lungul vieții am descope-
rit multe personalități demne de ur-
mat, care au contribuit la formarea 
mea ca personalitate:  părinții mei, 
sora mea Svetlana Vîrlan , învăță-
toare la clasele primare la LT ”Mir-
cea Eliade”, care mereu mi-a fost și 
îmi este sprijinul numărul 1, pro-
fesorii mei,  colegele mele, doam-
na ex-director  adjunct Emilia Ma-
randiuc, care m-a descoperit și m-a 
încurajat mereu să cresc și, desigur, 

doamna director Ana Gheorghița, 
o personalitate puternică, demnă și 
un Om de omenie.

– Să-i faci pe elevi să citească în 
zilele noastre, având atâtea dispo-
zitive performante, este o adevăra-
tă provocare. Vă reușește să-i mo-
tivați?

– Da, îmi reușește și mă bucur 
mult de dorința elevilor mei de a 
citi. Îi motivez zilnic și le explic me-
reu că anume citirea contribuie la 
dezvoltarea proceselor psihice și la 
îmbogățirea vocabularului. De ase-
menea, elevii fac prezentări de carte 
în fața colegilor, fac schimb de cărți 
între ei, astfel motivându-se reci-
proc. 

– Copilașii la vârsta aceasta 
sunt mai ușor de modelat, mai re-
ceptivi, dar, totodată, e nevoie de 
o atenție maximă la tot  ceea ce le 
transmiteți. Un cuvânt nepotri-
vit... și deja curg lacrimi pe obraz. 
Cum vă reușește să rezolvați situa-
țiile de conflict? 

–Da, copiii sunt ființe sensibile, 
care au nevoie de multă încurajare 
și susținere, mai ales elevii din clase-
le primare. Am o clasă  disciplinată, 
copii cuminți, educați, harnici, iu-
bitori de carte, dar uneori mai apar 
mici temeri sau mici conflicte. Tot-
deauna îi chem la discuții față în 
față. Fiecare își expune punctul de 
vedere și neapărat se ajunge la solu-
ționarea rapidă a situațiilor-proble-
mă. Fiecare copil din clasa mea știe 
că este unic, apreciat la justa valoare 
și în orice situație va fi ajutat. Cred 
că obiectivitatea unui învățător  este 
cel mai bun prieten al fiecărui elev.

– Care este cea mai importantă 
lecție pe care doriți să le-o trans-
miteți copiilor?

– Mă străduiesc să fiu pedago-
gul care inspiră, încurajează , moti-
vează,  însă principalul pentru mine 
este să le transmit regula de aur – 
cea de a rămâne OM în orice cir-
cumstanțe ale vieții.

A intervievat
Silvia ȚURCAN

Nina Goldur: „Ca diriginte, mă simt ca un părinte
pentru copiii care mi-au fost încredințați”
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Dansul este o formă de co-
municare nonverbală. O 

formă de comunicare ce cu-
prinde semne legate de mișca-
re, gesturi, mimică și postură. 
În dans expresia este controla-
tă, deliberată și corespunde ca-
racterului dansatorului. El va 
încerca să transmită publicului 
starea sa interioară, cu alte cu-
vinte, starea de spirit va influ-
enţa mesajul dansului. Fiecare 
dintre noi se manifestă și își 
exteriorizează sentimentele și 
gândurile în mod diferit, prin 
acţiuni, atitudini și gesturi. 
Prin mișcările sale, individul 
își dezvăluie personalitatea și 
influenţele pe care societatea 
le-a avut asupra sa. Astfel, este 
posibil ca un grup de dansa-
tori, chiar dacă execută aceeași 
coregrafie, să fie influenţaţi de 
stările lor sufletești, care își vor 
lăsa amprenta asupra dansului. 

Majoritatea mişcărilor sunt in-
voluntare, dar pe langă unele mişcări 
ce vor rămâne spontane şi naturale 
(mişcări expresive), vor exista şi un-
ele însuşite în mod conştient. Acestea 
din urmă devin gesturi semnificative 
şi intenţionate (mişcări simbolice). 

În timpul dansului se execută 
mişcările simbolice. Prin ele dansa-
torul încearcă să exprime diferite lu-
cruri. Mişcările simbolice necesită 
multă imaginaţie, de aceea dansator-
ul trebuie să gândească efectul fiecărei 
mişcări, astfel încât să poată transmite 
publicului mesajul pe care îl doreşte.

Care va fi rolul dansului în forma-
rea competenţelor sociale şi civice ale 
elevului?

Rolul educaţiei artistice în for-
marea competenţelor tinerilor pentru 
viaţă în secolul XXI a fost recunoscut 
pe larg și la nivel european. Comisia 
Europeană a propus o Agendă Euro-
peană pentru Cultură, care a fost apro-
bată de Consiliul Uniunii Europene în 
2007. Această Agendă este conștientă 
de valoarea educaţiei artistice în dez-
voltarea creativităţii. Mai mult de atât, 
cadrul strategic al EU pentru coope-
rare în educaţie și perfecţionare în ur-
mătoarea decadă accentuează clar im-
portanţa competenţelor-cheie trans-
versale, incluzând conștientizarea cul-
turală și creativitatea. 

Copilăria este etapa fundamen-
tală a dezvoltării calităţilor persona-
le, a formării personalităţii. Unul din-
tre cele mai fundamentale principii în 

crearea repertoriului coregrafic este 
„Chipul“.

Formarea chipului artistic și core-
grafic este una din formele de reflecta-
re poetică a adevărului istoric sau con-
temporan, având obiective de educaţie 
și cunoaștere a lumii și a omului. 

Semnificaţia deosebită în educaţia 
artistică a elevului este selectarea re-
pertoriului. Rolul repertoriului core-
grafic este de a contribui pozitiv la dez-
voltarea atât fizică, cât și psihologică a 
copilului, la formarea competenţelor 
sociale și civice.

Bazându-ne pe planurile de înv-
ățământ ale educaţiei artistice și cultu-
rale, se poate de definit câteva scopu-
ri (competenţe) ale educaţiei artistice.

Abilităţile artistice, cunoştinţele şi 
înţelegerea sunt în general abilităţile 
care formează baza “  “limbajului ar-
tistic”. Dezvoltarea deprinderilor arti-
stice tinde să includă învăţarea diver-
selor stiluri şi genuri artistice. Înţele-
gerea artistică tinde să se centreze pe 
conceptele artistice, cum ar fi înţelege-
rea caracteristicilor diverselor mijloace 
de exprimare artistică sau relaţia din-
tre artist, mediul său cultural şi fizic şi 
operele sale.

Aprecierea critică (judecata este-
tică) se referă în special la creşter-
ea conştientizării de către elevi a 
trăsăturilor esenţiale ale operei sau a 
performanţei, precum şi la dezvolta-
rea capacităţii acestora de a judeca cri-
tic, în evaluarea propriei lor opere sau 
a altora.

Al treilea scop este înţelegerea unei 
moșteniri culturale. În unele cazu-
ri acest scop este legat de crearea unei 
identităţi culturale; învăţarea forme-
lor culturale caută să dezvolte într-un 
elev autoînţelegerea faptului că este 
cetăţean al unei ţări sau membru al 
unui grup. Înţelegerea moştenirii cul-
turale este promovată prin contactul 
cu operele de artă, precum şi prin înv-
ăţarea caracteristicilor operelor de artă 
produse în perioade istorice diferite şi 
a operelor unor anumiţi artişti.

Înţelegerea diversităţii cultura-
le este un alt scop comun al celor mai 
multe planuri de învăţământ artisti-
ce și culturale. Promovarea diversi-
tăţii culturale prin arte caută, de ase-
menea, să ducă la o conştientizare ridi-
cată a moştenirii culturale şi a genuri-
lor moderne, specifice diverselor ţări şi 
grupuri culturale. 

Dezvoltarea exprimării indivi-
duale şi a creativităţii reprezintă alte 
două scopuri larg răspândite. Dezvol-
tarea exprimării individuale a copiilor, 
prin mijloace artistice, este strâns lega-
tă de bunăstarea lor emotională. Acest 
scop e conectat la toate formele de artă. 
Dezvoltarea creativităţii poate fi defini-
tă ca o dezvoltare a capacităţii indivi-
dului de a participa la activitatea ima-
ginativă, al cărei produs va fi marcat de 
originalitate şi valoare.

 Toate acestea scopuri pot fi grupa-
te în două mari categorii: scopuri gene-
rale şi scopuri specifice. Scopul gene-
ral e  “dezvoltarea abilităţilor sociale” şi 
”abilităţilor de comunicare”.

Printre scopurile specifice putem 
menționa abilitatea în interpretarea 
sau prezentarea unei lucrări, “dezvol-
tarea unui interes permanent faţă de 
arte”, cu alte cuvinte – încurajarea ele-
vilor de a participa la activităţi artisti-
ce extracurriculare şi păstrarea acelui 
interes de-a lungul întregii lor vieţi, în 
special “identificarea potenţialului/ ta-
lentelor artistice.” 

Pe lângă scopurile de învăţare, 
care sunt identificate ca părţi ale cur-
riculumului artistic şi cultural, exi-
stă şi obiective de învăţare în curricu-
lumul general, ce pot fi legate de edu-
caţia artistică şi culturală. Pe de o par-
te, câteva planuri de învăţământ se re-
feră la scopul specific de a încuraja le-
găturile cross-curriculare dintre disci-
plinele artistice şi alte materii. 

Pe de altă parte, deşi fără a menţio-
na în mod necesar legăturile cross-cur-
riculare, într-un şir de ţări există ele-
mente ale curriculumului general, care 
sunt relaţionate cu creativitatea, pre-
cum şi cu educaţia artistică şi cultu-
rală. Asemenea elemente ale curricu-
lumului general includ referiri la crea-
tivitate, moştenire culturală, diversita-
te culturală, dezvoltarea exprimării in-
dividuale şi a identităţii, varietatea ex-
perienţelor artistice şi a mijloacelor de 
expresie, abilităţile sociale, lucrul în 
grup şi interesul de participare la acti-
vităţi culturale.

În Franţa, conform Loi d’orienta-
tion et de programme pour l’avenir de 
l’école (Legea îndrumării şi planificării 
viitorului şcolarizării), învăţământul 
obligatoriu trebuie “să garanteze fie-
cărui elev mijloacele necesare pentru 
a achiziţiona o bază comună, care să 
cuprindă un set de cunoştinţe şi de-
prinderi”. Această bază e alcătuită din  
7 componente, ultimele două fiind le-
gate de asigurarea achiziţionării disci-
plinelor artistice: deprinderi sociale şi 
civice, independenţă şi iniţiativă.

În Spania, Slovenia, Anglia şi Nor-
vegia planurile de învăţământ stabilesc 
o legătură între dezvoltarea creativi-
tăţii şi inovaţiei la elevi, pe de o parte, 
şi importanţa încurajării “spiritului an-
treprenorial”, pe de altă parte. În Scoţia 
această încurajare e dată în scopul pro-
movării lucrului în grup şi a cooperării 
prin mijloacele artei. La nivel mai ge-
neral, încurajarea creativităţii printre 
tineri e una dintre priorităţile naţionale 
din domeniul educaţiei în acestă țară.

În şapte ţări scopurile genera-
le ale planurilor de învăţământ joacă 
un rol important în dezvoltarea “ca-
pabilităţilor, deprinderilor, intereselor 
şi aptitudinilor” personale ale elevilor. 
În Germania, Cipru, Austria şi Slova-
cia acele scopuri sunt exprimate în ter-
meni generali, în vreme ce în Polonia şi 
Portugalia se face referinţă la ele în le-
gătură cu factorii culturali, în conexiu-
ne cu creativitatea. În Olanda se referă 
la acei factori atât în termeni generali, 
cât şi specifici.

Ca profesor de coregrafie aş vrea 
să menţionez că efectul pozitiv al dan-
sului asupra dezvoltării fizice, dezvol-
tării plasticității corpului, posturii ele-
vilor este deja cunoscut, dar dansul 
influenţează nu numai aceasta. El in-
fluențează și asupra stării spiritua-
le a copilului, îi formează caracterul, 
îl educă și îi formează competențe so-
ciale și civice atât de necesare dezvol-
tării, formării și culturalizării noii 
generații.

           Anatolie POPOVICI,
profesor de coregrafie,  
grad didactic superior, 

Instituția Publică Liceul Teoretic 
„Liviu Deleanu”,

Chișinău                                                                                               

Formarea competențelor sociale și civice  
la elevi prin intermediul dansului sportiv

Performanţă de longitudine 
imperioasă

Performanţa, drept noţiune 
ce caracterizează finalita-

tea educaţională în sens prag-
matic, este o orientare pe care 
și-o poate asuma și urmări 
doar un profesionist. Este ca-
zul domnului Andrei Guzun, 
profesor de educaţie fizică de 
talie superioară, care își me-
rită titlurile profesionale în 
deplină măsură, datorită per-
severenţei și dedicației, cali-
tăți pe care le demonstrează în 
această meserie timp de peste 
40 de ani. 

Deși au trecut câțiva ani de 
când domnul profesor a organizat 
în Gimnaziul „Valeriu Matei” din 
Dumbrăviţa, Sângerei, instituție în 
cadrul căreia activează, un seminar 
de formare continuă a cadrelor di-
dactice care predau discipina de stu-
dii Educaţie fizică în veriga primară, 
în memorie mi-au rămas, în totali-
tate, experiențele însușite, bazate pe  
abordări conceptuale și metodolo-
gice moderne referitoare la forma-
rea/dezvoltarea competențelor spe-
cifice educației fizice.

Având mâna antrenată, Andrei 
Guzun a avut însărcinarea de a de-
codifica praxiologic noţiunile crite-
riale, care au fost introduse în ciclul 
primar, adeseori debusolând per-
ceperea și orientarea profesorilor 
în spaţiul transpoziţiei didactice la 
această disciplină de studiu.

La eveniment s-au prezentat o 
serie de somităţi de rang raional și 
republican, precum Ion Roșca, șef al 
Cabinetului Metodic Raional Sân-
gerei, Boris Boguș, profesor univer-
sitar, doctor în psihopedagogie, șe-
ful catedrei Cultură Fizică și Sport 
al USM, Vasile Onică, consultant 
principal la Direcţia Sport în cadrul 
Ministerului Educației și Cercetării, 
Panfil Sava, conferenţiar universitar 
al Universităţii de Stat de Educaţie 
Fizică și Sport, șef al Departamen-
tului formare profesională continuă 
USEFS. Împreună au interpretat li-
bertatea profesionistului de care a 
dat dovadă la oră ca un dat pe care 
l-a corelat instinctiv cu multă mă-
iestrie și tact pedagogic. 

Felul în care Andrei Guzun se 
copilărea și maturiza odată cu elevii 
săi explica, de facto, aceleași com-
petenţe strategice și o afecţiune vi-
zavi de învățăceii săi, o grijă aproa-
pe paternă. Animat și conștient de 

importanţa evenimentului, dl Gu-
zun și-a asumat, pe cont propriu, 
realizarea tuturor activităţilor ce al-
cătuiesc algoritmul de funcţionare 
a unui seminar, fără a prezenta for-
me de extenuare și surmenaj, fapt 
pe care noi, colectivul profesoral, îl 
apreciem cu toată seninătatea. Or, 
un asemenea profil pedagogic select 
este unul din ce în ce mai rar întâl-
nit în sistemul educaţional, per an-
samblu.

Ora demonstrativă a decurs sub 
semnul imperativelor actuale ale 
evaluării criteriale prin descriptori 
(ECD), unde produsul evaluat, cri-
teriile și descriptorii s-au dedus co-
mod din probele practice și teoreti-
ce, la care elevii clasei I s-au raliat în 
mod firesc și eficace. A urmat acti-
vitatea extracurriculară Ala, bala, 
portocala, hai să ne jucăm!, în ca-
drul căreia elevii claselor a III-a și a 
IV-a și-au dat concursul la o serie de 
probe gândite în cheia unei compe-
tiţii de ordin republican: starturi ve-
sele, șah, vânătorul de raţe ș.a. 

Trainingul organizat pentru 
profesori a fost la înălţimea aștep-
tărilor participanţilor la seminar, 
întrucât dezideratele profesiunii, 
enunţate de către cadrele didactice 
într-un blog al societăţii lor comu-
ne, și-au găsit replica și aplicarea în 
activităţi interactive. Se pare că dic-
tonul latinesc al jocurilor olimpice 
Citius!Altius!Fortius! și-a atins lon-
gitudinea perspectivistă la acest se-
minar, care a ţinut în subsidiar să 
evoce că doar perseverând poţi să-
ţi verticalizezi o individualitate pre-
cum este domnul Andrei Guzun. O 
spun eu, colega de breaslă a dnului 
Guzun și fosta elevă, care nu obo-
sesc să admir și să apreciez munca 
sisifică, dar nu zadarnică, nu impo-
sibilă, ci solară, deși nu fără de difi-
cultăţi, a domnului profesor.

Seminarul s-a încheiat cu o acti-
vitate In memoriam, numită „Eterni 
și nemuritori”, în cadrul căreia ele-
vii clasei a II-a și-au exprimat me-
sajul de gratitudine din numele ge-
neraţiilor pentru profesorii de edu-
caţie fizică care au trecut proba tim-
pului în eternitate. Mesajul și vocea 
angelică a copiilor a emoţionat asis-
tența până la lacrimi. 

O viziune sinoptică asupra eve-
nimentului a fost coagulată la acti-
vitatea de analiză efectuată la sfârși-
tul seminarului, participanţii verba-
lizând mesaje de recunoștinţă care, 
în stricto sensu, urmăreau o dispo-
ziţie întemeiată și obiectivă, întrucât 
itinerarul a preconceput o pregăti-
re ad litteram, meticuloasă și profe-
sionistă.

Vă mulţumim domnule Guzun 
pentru această irigare obligatorie și 
necesară, primind al nostru mesaj 
de recunoștinţă cu referire la since-
ritatea împărtășirii acestor experi-
enţe avansate!  

Elizaveta BUNESCU,
profesoară de limba și 

literatura română, 
grad didactic II,

LT „Vasile Corobai”, Glodeni 
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Marcus Tullius Cicero (106- 
43 î. Hr.) este cunoscut drept poli-
tician, avocat și orator roman. Dar, 
călătorind prin Grecia, în tinerețe 
a descoperit filosofia, căreia i-a 
atribuit în activitatea sa piblică 
un rol deosebit. Însă ultimii ani 
ai vieții și i-a dedicat – numai după 
retragerea sa din ocupațiile publice 
– traducerii în limba latină a unei 
mari părți din opera filosofică grea-

că. La drept vorbind, din ceea ce 
știm despre gândirea elenă, majo-
ritatea se datorează traducerilor lui 
Cicero, care rămân a fi sursa de bază 
a cercetărilor în domeniu.

Cele mai importante lucrări 
scrise de el sunt considerate a fi 
Academica (ea tratând imposibi-
litatea deținerii unei cunoașteri 
incerte); De Finibus și De Oficiis 
(aici luând în dezbatere rezultatele 
acțiunilor umane și normele unei 
conduite virtuoase); Dispute tuscu-
lane (o cercetare asupra fericirii, a 
suferinței, a sentimentelor umane 
și a morții); Despre natura zeilor și 
Despre divinație (ambele tratând 
dificultăți teologice).   

Viziunea filosofică a lui M. T. 
Cicero a fost dezvoltată (în mare 
parte) în ultimii doi ani ai vieții 
sale și se prezintă sub forma unui 
amestec între viziunile sceptice în 

teoria cunoașterii și cele stoice, în 
etică. Și, chiar dacă gândea origi-
nal, dialogurile sale sunt (în esența 
lor) o selecție și un amestec al celor 
mai importante trei școli filosofice 
grecești, aspect deloc accidental, 
pe care Cicero, de altfel, nici nu a 
încercat să-l ascundă. Convingerea 
sa fermă era că limba latină (având 
însușirile unei limbi moderne) ar 
putea clarifica problemele filosofiei 

elene, făcând-o, totodată, mult mai 
incitantă pentru un auditoriu con-
temporan. Strădaniile sale în acest 
sens au avut un succes răsunător. 

Grație termenilor inventați de 
Cicero, latina a devenit principala 
limbă a exprimării filosofice și, în 
ciuda apariției limbilor moderne, 
ea și-a menținut/păstrat această 
caracteristică până în perioada Re-
nașterii. Până și influenta lucrare 
a lui Descartes (Meditații asupra 
primei filosofii, apărută în 1641) a 
fost elaborată în limba latină, ca 
ulterior să fie tradusă în franceză. 
Iar celebra sa concluzie Cogito ergo 
sum (Gândesc, deci exist) este și 
actualmente menționată în școlile 
filosofice în varianta sa latină.

Chiar dacă filosofia a încetat 
să mai utilizeze latina ca limbă 
principală, mulți dintre termenii 
filosofici elaborați de Cicero sunt 

pe larg folosiți și în prezent. Astfel, 
expresii latine ca a priori (anterior 
experienței), a posteriori (derivat 
din experiență), a fortiori (cu atât 
mai mult), reductio ad absurdum 
(reducere la absurd), caeteris pa-
ribus (toate celelalte lucruri fiind 
egale/neschimbate) nu sunt doar 
termeni uzuali ai filosofiei, ci  sta-
bilesc, în anumite cazuri, chiar 
teme/subiecte ale dezbaterii/abor-
dării filosofice. Drept exemplu, cu-
noscuta controversă între empiriști 
și raționaliști (a se vedea J. Locke și 
G. Leibniz) este în principiu o dez-
batere asupra cunoașterii, în forma 
sa a priori (așa cum susțin empiri-
cii) sau a posteriori (cum cred ra-
ționaliștii). Așa sau altfel, cert este 
că, atât în logică, cât și în logica 
filosofică, termenii latini păstrea-
ză, volens nolens, o rezonanță larg 
răspândită.

Opinii și reflecții

Procesul educațional din 
Republica Moldova trece 

la moment prin mai multe 
schimbări care prevăd for-
marea și dezvoltarea  com-
petenţelor  elevilor în cadrul 
instituției școlare. Conform 
ajustărilor operate la Curri-
culumul Național în 2019, 
la fiecare disciplină se reco-
mandă realizarea a cel puţin 
două proiecte STEM/STEAM. 
Pentru realizarea unui proiect 
cu produs final sunt necesare  
cel puţin 10 zile. Astfel, elevii 
devin foarte ocupaţi, de aceea 
a apărut ideea să realizez un 
proiect la mai multe discipli-
ne concomitent.

Navigând pe reţelele de sociali-
zare, am descoperit o propunere de 
proiect ,,Implementarea unor iniția-
tive educaționale creative”, finanţată  
de fundaţia Soros Moldova, care se 
potrivea de minune cu ideea mea.  
Acoperirea financiară mi-a permis 
să dau frâu liber fanteziei pentru a 
procura utilaje programabile, mate-
riale și a  întreprinde împreună cu 
elevii vizite de documentare.

În cele ce urmează, voi descrie 
succint inițiativa pe care am realizat-o 
în în cadrul Liceului Teoretic ,,Ion 
Luca Caragiale” din Orhei,  în perioa-
da 6 august – 6 noiembrie curent.

Inițiativa educațională s-a des-
fășurat cu genericul Abordarea 

multidisciplinară a pro-
blemelor din cotidian: 
școala - parte activă a 
societăţii.

Mi-am propus drept 
scop oferirea unui mo-
del de proiect multidis-
ciplinar, bazat pe abor-
darea STEM/STEAM, 
prin intermediul căruia 
este identificată soluţia 
la problema/probleme-
le actuale din cotidian, 
rezolvate de elevi  prin 
aplicarea cunoștinţelor 
obţinute la orele de cla-
să și în baza experienţei 
personale.

 Inițiativa a fost re-
alizată de cinci grupuri 
de elevi,  a câte 5-6 per-

soane, din clasele a VII-a, a VIII-a, a 
X-a, a XI-a și a XII-a.

Subiectul/problema pe care o 
cercetează elevii este prezentă/trăită 
de societate. Ea poate să reprezinte 
diferite domenii (medicină, agricul-
tură, social etc.) și să fie abordată în 
presă sau la forumuri.

Am propus elevilor să reflecteze 
asupra următoarelor problemele cu 
care se confruntă societatea:

1. Virusul COVID-19 și pande-
mia cauzată de el au creat o 
criză globală în domeniul 
medicinei (clasele a XI-a și 
a XII-a);

2. 45 la sută din intreaga popu-

latie de albini din R. Moldo-
va au pierit, populaţia  aces-
tora micșorându-se drastic 
(clasa a X-a);

3. Încălzirea globală provoa-
că schimbări climatice 
care afectează toate regiuni-
le lumii. Calotele glaciare se 
topesc, iar nivelul mărilor și 
oceanelor este în creștere;

4. 32 de oameni au murit, iar 
alți 337 s-au ales cu diverse 
traumatisme, în urma celor 
360 de accidente rutiere cu 
implicarea pietonilor, care 
s-au produs în țară în pri-
mele șase luni ale acestui an 
(clasa a VII-a);

5. Ploaia cu grindină a distrus 
zeci de câmpuri și grădini 
din ţară;

6. Intoxicarea cu monoxid/di-
oxid de carbon a provocat 
decesul  mai multor persoa-
ne din ţară;

7. Anul economic  2020  a fost 
puternic marcat  de o  sece-
tă severă;

8. Poluarea - problema care 
afectează râurile din  Republi-
ca Moldova (clasa a VIII-a).

Realizarea proiectului include 
noţiuni studiate la mai multe disci-
pline: biologie, fizică, informatică, 
chimie ș.a. Elevii au fost ghidaţi de 
profesori la disciplinele respective 
(la necesitate). Astfel, ei au realizat 
un singur proiect care va înlocui 
proiectele pe semestru pentru disci-
plinele a căror noţiuni/conţinuturi  
se regăsesc în modul de soluţionare 
a problemei cercetate.

Elevii au beneficiat de vizite de 
documentare la stupină, centrul de 
medicină, râul Răut, Uniunea con-
ducătorilor auto și Inspectoratul de 
poliție.

Pentru realizarea proiectelor 
multidisciplinare, elevii au folosi 
diferite utilaje digitale programabile 
(Arduino, PoketLab, EV3 etc.), ceea 
ce a diversificat procesul de învăța-
re/cunoaștere și a sporit interesul 
lor nemijlocit.

La finalul proiectului elevii au 
fost notaţi pentru fiecare disciplină 
în parte, ţinând cont de următorul 
barem: realizarea machetei funcţi-

onabile - 25 puncte; realizarea unei 
prezentări – 27 puncte; producerea 
unui video de 2-4 min. și promova-
rea lui pe reţelele de socializare - 28 
puncte; conţinutul știinţific raportat 
la disciplină - 20 puncte. Juriul com-
pus din profesorii implicați și direc-
torul adjunct la profil vor aprecia 
proiectele respective, conform grilei 
de evaluare propuse, iar comunita-
tea va aprecia cea mai reușită de-
scriere video a proiectelor realizate 
după numărul de vizualizări. Două 
proiecte care au acumulat cele mai 
multe puncte au fost menţionate de 
directorul instituției cu Diplome de 
excelenţă.

Puteți viziona filmele realizate 
de elevi și presupune cine a învins la 
adresele de mai jos:

h t t p s : / / w w w . f a c e b o -
o k . c o m / 3 7 8 7 0 5 1 3 2 3 2 4 2 8 1 /
posts/1801204630074317/

h t t p s : / / w w w . f a c e b o -
o k . c o m / 3 7 8 7 0 5 1 3 2 3 2 4 2 8 1 /
posts/1801204630074317/

h t t p s : / / w w w . f a c e b o -
o k . c o m / 3 7 8 7 0 5 1 3 2 3 2 4 2 8 1 /
posts/1796779230516857/

h t t p s : / / w w w . f a c e b o -
o k . c o m / 3 7 8 7 0 5 1 3 2 3 2 4 2 8 1 /
posts/1796930587168388/

h t t p s : / / w w w . f a c e b o -
o k . c o m / 3 7 8 7 0 5 1 3 2 3 2 4 2 8 1 /
posts/1796669093861204/

Ar fi foarte util, în viziunea mea, 
dacă aceste activități s-ar desfășura 
în luna mai și elevii nu ar studia în 
clasă, dar ar întreprinde vizite de 
studiu în teritoriu. De asemenea, mi 
se pare oportun ca proiectul să fie 
considerat drept o evaluare finală la 
disciplină.

Veaceslav MACRINICI,
profesor de fizică,

IP LT „Ion Luca Caragiale”, 
Orhei

„Dacă le predai elevilor de azi așa 
cum ai făcut-o ieri, le furi viitorul” 

(John Dewey)

Proiectele STEM/STEAM – mijloc excelent de dezvoltare  
a competențelor elevilor

• Notiţe filosofice • Cicero: Viziuni sceptice și stoice

Dumitru PASAT

https://www.facebook.com/378705132324281/posts/1801204630074317/
https://www.facebook.com/378705132324281/posts/1801204630074317/
https://www.facebook.com/378705132324281/posts/1801204630074317/
https://www.facebook.com/378705132324281/posts/1801204630074317/
https://www.facebook.com/378705132324281/posts/1801204630074317/
https://www.facebook.com/378705132324281/posts/1801204630074317/
https://www.facebook.com/378705132324281/posts/1796779230516857/
https://www.facebook.com/378705132324281/posts/1796779230516857/
https://www.facebook.com/378705132324281/posts/1796779230516857/
https://www.facebook.com/378705132324281/posts/1796930587168388/
https://www.facebook.com/378705132324281/posts/1796930587168388/
https://www.facebook.com/378705132324281/posts/1796930587168388/
https://www.facebook.com/378705132324281/posts/1796669093861204/
https://www.facebook.com/378705132324281/posts/1796669093861204/
https://www.facebook.com/378705132324281/posts/1796669093861204/
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Biblioteca Națională a Repu-
blicii Moldova organizează 

în perioada 3 noiembrie – 3 de-
cembrie 2021 expoziția de carte 
și ediții periodice cu genericul 
„Emil LOTEANU, romanticul 
cinematografiei moldovenești”, 
consacrată împlinirii a 85 de ani 
de la nașterea acelui care a fost 
Emil Loteanu.

Emil Loteanu,  unul dintre oa-
meni ai frumosului, care au con-
tribuit considerabil la dezvoltarea 
cinematografiei, dar mai presus de 
toate – a culturii românești, unul 

dintre cei mai apreciați regizori de 
film ai țării, fiind declarat drept „cel 
mai bun regizor al secolului XX 
din cinematografia românească”. Pe 
lângă ocupația de regizor, a fost și 
actor, poet și scriitor. Este autor al 
nenumărate filme și scurtmetraje 
prezentate la circa 50 de festivaluri 
și retrospective cinematografice, 
în numeroase orașe ale lumii, cum 
sunt: Buenos Aires, Baltimore, Bu- dapesta, Helsinki, Tokio, Londra, 

Montreal, Paris, Roma, Rio de Ja-
neiro, precum și în toate republicile 
fostei URSS.  Printre aceste filme se 
numără:  „Luceafărul”(1986),  de-
dicat marelui poet român Mihai 
Eminescu;  „Gingașa și tandra 
mea fiară” (1978),  după nuvela 
lui Cehov;  „O dramă la vânătoa-
re”,  ce prezintă o poveste de dra-
goste zguduitoare; „Anna Pavlova” 
(1883),  ce înfățișează viața unei 
balerine; „Romii de aur ai Mosco-
vei”, ce scoate în evidență libertăți-
le acestui popor; „Șatra” (1975), ce 
prezintă o frumoasă poveste de dra-
goste dintre o țigancă și un hoț de 
cai;  „Poienile roșii” (1966),  des-
pre tradițiile adânc înrădăcinate 
ale neamului nostru; și multe alte 
filme care nu doar că i-au adus 
notorietate, dar l-au și pus la locul 
de cinste pe acesta, căpătând res-

pect și admirație în fața cinefililor. 
Expoziția cuprinde cele mai re-
prezentative publicații din opera 
poetului, scenaristului Emil Lo-
teanu,    amintiri și interviuri ale 
personalităților despre protago-
nist, care permit redescoperirea și 
reevaluarea tezaurului inestimabil 
pe care l-am moștenit de la Maes-
tru. Printre documentele expuse 
se regăsesc cărți de poezii și proză 
scurtă semnate de autor: „Zbu-
ciumul” (1956),  „Chemarea ste-
lelor”(1962),  „Ritmuri”  (1965), 
„Bucolica”(1966),  „Sufletul cio-
cârliilor”(1974); nuvela cinemato-
grafică „Lăutarii”(1972).

Vă așteptăm cu drag să vizitați 
expoziția,  revenind în universul 
creației cinematografice și poetice a 
Maestrului Emil Loteanu

Cor. UPp

Emil LOTEANU, romanticul 
cinematografiei moldovenești

In memoriam

Spusele gânditorului roman au devenit crezul de zi cu zi  al pro-
fesorului universitar Vasile Ţapoc, crez pe care l-a insuflat şi dis-
cipolilor săi: studenţi, masteranzi, doctoranzi, dar şi colegilor de 
breaslă, care i-au purtat şi îi poartă o aleasă admiraţie şi stimă de-
osebită. „În prodigioasa sa activitate didactico-ştiinţifică, aveau să 
recunoască profesorii universitari, Svetlana Coandă şi Dumitru Căl-
dare, profesorul Vasile Ţapoc a atras mereu atenţia asupra faptului 
că meritul exclusiv al disciplinelor umanistice, inclusiv al filosofiei, 
constă în capacitatea de a pune în valoare Omul, demnitatea lui la 
nivel individual şi social. Filosofia şi alte discipline umaniste ori-
entează spre un mod de viaţă ce ar avea ca obiectiv formarea şi 
protejarea omenescului din om, încurajarea şi ocrotirea valorilor 
spirituale morale, artistice, religioase. Acestor valori majore şi-a 
consacrat întreaga activitate savantul şi omul  Vasile Ţapoc”.

Teza de doctor în filosofie a 
susținut-o  în 1974 cu tema Inter-
acţiunea dintre intuitiv și discursiv 
în procesul creaţiei, iar în 1991 a 
devenit doctor habilitat în filoso-
fie cu tema Structura procesului 
de creaţie. În anul imediat urmă-
tor i s-a conferit titlul de profesor 
universitar. A trecut toate treptele 
universitare: asistent, doctorand, 
lector superior, conferenţiar, șef 
de catedră, prodecan, prorector 
pentru activitatea știinţifică și de 
creaţie. A ținut următoarele cur-
suri normative: Istoria filosofiei 
universale și naţionale, Iniţiere în 
specialitate, Gnoseologie, Istoria 
filosofiei și problemele fundamen-
tale ale filosofiei; cursuri speciale 
printre care: Cercetologie, Antro-

pologie, Filosofia creaţiei, Știinţa și 
morala etc.

A semnat peste 250 de publi-
caţii, noi amintindu-le, din lipsă 
de spaţiu, doar pe cele mai sem-
nificative: Intuiţie și creaţie (1979), 
Cultura și progresul social (1983), 
Disertaţia știinţifică: Iniţiere în 
cercetarea știinţifică și filosofia 
succesului (2000), Teoria și meto-
dologia știinţei contemporane: con-
cepte și interpretări (2005), Iniţiere 
în gnoseologie și știinţele cogniţiei 
ș. a. A elaborat și publicat progra-
mele analitice: Istoria filosofiei și 
filosofia, Știinţa și morala, Filoso-
fia creaţiei,  Teoria cunoașterii etc. 
Le-am enumerat și în cunoștinţă 
de cauză.

Mai mult decât atât, regretatul 

cărturar și profesor Vasile Ţapoc 
a organizat și a moderat diverse 
conferinţe naţionale și internaţi-
onale (participant fiind și semna-
tarul acestor modeste consemnări 
memoriale), printre ele: Filosofia, 
sociologia și tânăra generaţie, Inte-
grarea europeană: filosofie, politică 
și cultură, Integrarea europeană și 
învăţământul universitar, Mihai 
Eminescu și filosofia formativă.  
A coordonat, de asemenea, apari-
ţia editorială a materialelor aces-
tor întruniri știinţifice.

Pe lângă toate acestea, a fost re-
dactor-șef al revistei File de filoso-
fie, președinte al filialei Chișinău 
a Fundaţiei Internaţionale Ștefan 
Lupașcu, membru al Consiliului 
Știinţific specializat de susţinere 
a tezelor de doctor în filosofie, 

președinte al Comisiei de evalua-
re a planurilor și programelor de 
învăţământ la filosofie, sociologie, 
estetică și politologie de pe lângă 
Ministerul Educaţiei, membru al 
Senatului USM.

A fost conducătorul știinţific 
al mai multor doctoranzi din  di-
ferite generaţii.

Oricum, contribuţia știinţi-
fico-didactică și socială a  profe-
sorului și savantului Vasile Ţapoc 
la dezvoltarea studiilor umaniste 
și la formarea tinerilor specialiști 
în domeniul filosofiei este una re-
marcabilă și impresionantă.

La a treia vâslire, de la Platon 
pornire, regretatul Vasile Ţapoc, 
om cu o bogată cultură și idei pre-
ţioase, creator de valori spirituale, 
posesorul / promotorul unei fru-
moase limbi române, ni se dezvă-
luie, după plecarea în eternitate, 
în toată autenticitatea sa: îndemn 
la profunzime și model de rigoare 
filosofică, inepuizabil în gândire și 
sugestii. Subsemnatul pornește de 
la premisa că cea dintâi  dimensi-
une a filosofiei Dânsului constă în 
capacitatea de fi deschisă, adică a 
spori / a persista mereu în semni-
ficaţii și, astfel, de a se institui în-
tr-o modernitate perpetuă.

Vasile Țapoc s-a încadrat preg-
nant în cohorta celor mai valoroși 
și proeminenţi filosofi români, 
gândirea modestului Om de ome-
nie devenind una prolifică, utilă și 
povăţuitoare pentru întreaga obște 
filosofică de oriunde.

Cu profund regret și pietate de 
învăţăcel, 

Dumitru PĂSAT

Vasile Țapoc - gânditor de mare probitate intelectuală
„Fă din raţiune și filosofie cârma și lumina vieţii tale;  

dar acum, căci mâine va fi prea târziu”.
Epictet

 85 DE ANI DE LA NAȘTERE
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Интерактивные игры и занятия становятся всё более популярным инстру-
ментом для развития детей как дошкольного, так и школьного возраста.  
Многие родители задаются вопросом о пользе или вреде компьютера для 
ребёнка. Педагоги должны проводить консультации для родителей, в кото-
рых говорится о том, что если соблюдать гигиенические нормы при взаимо-
действии ребёнка с компьютером, осуществлять содержательный отбор игр 
и систематично проводить физминутки, физпаузы и гимнастики для глаз, то 
интерактивные игры могут стать отличным помощником в образовательном 
процессе ребёнка. Кроме того, интерактивные игры – это настолько универ-
сальное средство обучения, что его может использовать и создавать каждый 
родитель. Используя простые программы (Microsoft Office PowerPoint, Paint), 
можно создать мультфильм, игру, задания и упражнения с индивидуальны-
ми предпочтениями ребёнка, с совместным участием родителей, так позна-
вательный процесс будет проходить ещё интереснее. Таким образом, нельзя 
недооценивать применение метода интерактивных игр в образовательном 
процессе школьного образования. Использование интерактивных игр нарав-
не с традиционными методами обучения повышает эффективность образо-
вания и воспитания детей, усиливает уровень понимания информации, раз-
вивает творческие способности детей.   

Игру как метод обучения ис-
пользовали с древности, она  яв-
ляется одним из нетрадицион-
ных методов в обучении и вос-
питании.  Понятие “игровые пе-
дагогические технологии” вклю-
чает обширную группу мето-
дов и приёмов организации пе-
дагогического процесса в форме 
различных интерактивных игр. 
Предлагая детям интерактив-
ные игры, можно тем самым да-
рить им совершенно особое вре-
мя. В ходе игр дети имеют воз-
можность получить новые впе-
чатления, приобретают соци-
альный опыт и общаются друг с 
другом совершенно не так, как 
в ходе обычной школьной жиз-
ни. После проведения игры учи-
телям нужно предложить де-
тям проанализировать и обсу-

дить полученный ими опыт. Вся-
кий раз надо подчёркивать цен-
ность выводов, сделанных сами-
ми детьми.  Игровая форма за-
нятий создаётся на уроках при 
помощи игровых приёмов, си-
туаций, которые выступают как 
средство побуждения, стимули-
рования учащихся к учебной де-
ятельности. Учебные имитаци-
онные или деловые игры разво-
рачивают проблемы в динамике, 
позволяют их участникам «вклю-
чится» в реальные события.

Использование на уроке ин-
терактивных форм и методов 
обучения имеет ряд преиму-
ществ:

•	 формирует навыки общения, 
помогает осознать значение 
группового опыта;

•	 учит  участвовать и контро-
лировать своё участие в рабо-
те группы, уважать ценности 
и правила, принятые груп-
пой, обосновывать своё мне-
ние и отстаивать собствен-
ную позицию.  Помогает  со-
гласовывать свои действия 
при решении проблемы;

•		 учит  использовать не гото-
вые знания, а полученные при 
помощи прямого опыта;

•		 улучшает  творческое мыш-
ление, учит самооценке и вза-
имоуважению;

•		 не даёт возможности «спря-
таться», задействованы все;

•	 помогает  в принятии реше-
ний, моделировании педаго-
гических ситуаций и в нахож-
дении ответов, выходящих за 
общепринятые рамки поиска 
решений;

•	 позволяет  на собственном 
опыте осознать и обсудить 
особенности чувственно-
го восприятия, контролиро-
вать собственное восприятие 
окружающей среды;

•		 вклад и участие каждого чле-
на группы повышает произ-
водительность в целом.
Большое значение имеют 

упражнения, направленные на 
установление обратной связи, 
выработку умений корректиро-
вать свои действия при посту-
плении как положительной, так 
и отрицательной обратной связи.

Цели, которых можно до-
стичь, организуя интерактив-
ные игры с детьми:
•		 мы можем помочь детям ощу-

тить единение с другими;
•		 мы можем вселить в детей на-

дежду;
•		 мы можем показать детям, 

что значит уважение;
•		 можно помочь детям нау-

читься принимать решения – 
самостоятельно и в группе;

•		 мы можем учить детей сочув-
ствию;

•		 можем помочь справляться со 
своими страхами и стрессом;

•		 мы можем показать детям, 
как можно жить без насилия;

•	  можем развить в детях чув-
ство юмора и т.д.

Игра является основой по-
знания мира детьми. Поэтому 
нужно включать в уроки игро-
вые моменты, которые помогут 
в непринуждённой форме изу-
чить материал. Интерактивные 
игры на уроках русского языка 
используются с успехом для уча-
щихся любых возрастов. Для бо-
лее качественного освоения ма-
териала по русскому языку не-
обходимы дидактические игры, 
ведь они помогут ввести в урок 
элемент соревнования, а также 
послужат необходимым ресур-
сом для наглядного усвоения но-
вого материала или закрепления 
уже пройденного. Для каждого 
учителя результат интерактив-
ной игры является показателем 
усвоения материала учащимися. 
На разных сайтах учителя могут 
скачать бесплатно презентации 
и игры для любого урока, что-
бы сделать их более насыщенны-
ми, интересными и познаватель-
ными. А на платформе «Educație 
online.md», после изучения лю-
бого урока русского языка, мож-
но найти и предложить ученикам 
играть в разные интерактивные 
игры. Ведь целью этого проекта 
является обеспечение свободного 
и неограниченного доступа к уро-
кам лучших учителей Молдовы, 
созданным для всех учащихся в 
соответствии с высоким стандар-
том качества, обеспечивая таким 
образом доступ к качественным 
образовательным услугам.

Марианна ТОФАН,
учитель русского языка  

и литературы,
I-я дидактическая категория, 
ТЛ «Мирча Елиаде», Кишинэу

Популярность интерактивных игр  
на уроках русског о языка

Peste 500 de profesioniști din dome-
niul educației din raioanele Cahul 

și Ungheni, beneficiare  ale Proiectului 
EVA, au participat, pe data de 3 no-
iembrie, la atelierul online „Codul de 
etică – instrument de prevenire a vi-
olenței școlare”, organizat de Centrul 
Național de Prevenire a Abuzului față 
de Copii (CNPAC). 

În cadrul atelierului, Codul de etică al ca-
drului didactic a devenit mai cunoscut și mai 
bine înțeles de către cei 500 de profesioniști din 
școlile din Cahul și Ungheni, grație unui atelier 
online pe marginea acestui subiect, facilitat de 
formatoarele Viorica Adăscăliță, doctor în psi-
hologie, și Liliana Grosu, psiholog.

Scopul acestui eveniment a fost de a ana-
liza la modul practic aplicarea prevederilor 
Codului de etică al cadrului didactic, apro-
bat în 2016 de către Ministerul Educației, de 
a discuta despre Consiliul de etică al institu-
ției de învățământ, dar și despre răspunderea 
pe care o poartă angaţii în cazul nerespectării 
Codului de etică. 

„Școlile reprezintă o comunitate formată 
din elevi, părinți și angajați. Pentru a asigu-
ra o interacțiune empatică a acestora și a evi-
ta situații de natură problematică, contează 
mult să ne ghidăm după principii de profesi-
onalism, nondiscriminare, confidențialitate și 
integritate, prevăzute în Codul de etică al in-

stituției”, a accentuat Na-
talia Țurcanu, coordona-
toarea Departamentului 
de prevenire. 

Importanța unui Cod 
de etică funcțional a fost 
subliniată și de Gheorghe 
Trofin, coordonator pro-
grame protecția copilu-
lui, UNICEF: „Codul de 
etică trebuie să fie parte 
integrantă pentru fiecare 
instituție de învățământ, 
prin prisma căruia să asi-
gurăm medii școlare sigu-
re de prevenire a violenței în cadrul procesu-
lui educațional”. 

Participanții la eveniment au menționat 
faptul că atelierul i-a ajutat să înțeleagă mai 

bine prevederile din Cod și punerea în prac-
tică a acestora. Totodată, și rolul Consiliului 
de etică a fost conștientizat, nu doar din per-
spectiva soluționării cazurilor sesizate, dar și 
din perspectiva înaintării propunerilor că-

tre conducerea instituției de a desfășura ac-
tivități de prevenire ce ar contribui la stopa-
rea practicilor indezirabile și de către alți an-
gajați.„Codul de etică va fi la loc de cinste nu 
doar acceptat în scris, dar și la nivel funcțio-
nal. Pe baza acestuia, vom monitoriza, pre-
veni și soluționa situațiile de conflict ce pot 
apărea în mediul educațional”, a menționat 
Anisia Gulica, directoare pentru educatie 
a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din  
s. Pârlița, Ungheni.

„Codul de etică presupune un ansamblu de 
valori, principii și norme etice necesare pentru 
respectarea demnităţii, integrităţii, precum și 
pentru asigurarea unor relații echitabile atât 
între angajaţi, cât și în raport cu societatea în 
ansamblu”, a concluzionat Domnica Nicolae, 
psiholog școlar, la Liceul Teoretic „Vasile Ale-
xandri” din s. Colibași, Cahul.

Atelierul face parte dintr-o serie de ate-
liere destinate profesioniștilor din educație, 
desfășurate de Centrul Național de Prevenire 
a Abuzului față de Copii, în cadrul Proiectu-
lui EVA „Promovarea egalității de gen în ra-
ioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uni-
unea Europeană și implementat de UN Wo-
men Moldova în parteneriat cu UNICEF 
Moldova.

Centrul Național de Prevenire a 
Abuzului față de Copii

Codul de etică – instrument de prevenire a violenței școlare, discutat 
cu personalul din sistemul de învățământ din  raioanele Cahul și Ungheni

https://www.facebook.com/unwomenmoldova/?__cft__%5b0%5d=AZVd-M5ZuzAafblmwLQ2HiWVY57l6sqq8IuY0vNlKweWprAnemwP0AMZyb467kgy5HwXE_gYIYioLK4V8GjkALCoi9spq6L_AVbgZ2B_sMIBerRZNswLMCZSjG4jYW7YSdfQO6DCHzFsiM-NvXAQTE3dpRdH0iWBq6n-Or78McV5UKr4ZW5V-Q_v8-J_Age5tsI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/unwomenmoldova/?__cft__%5b0%5d=AZVd-M5ZuzAafblmwLQ2HiWVY57l6sqq8IuY0vNlKweWprAnemwP0AMZyb467kgy5HwXE_gYIYioLK4V8GjkALCoi9spq6L_AVbgZ2B_sMIBerRZNswLMCZSjG4jYW7YSdfQO6DCHzFsiM-NvXAQTE3dpRdH0iWBq6n-Or78McV5UKr4ZW5V-Q_v8-J_Age5tsI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UNICEFMoldova/?__cft__%5b0%5d=AZVd-M5ZuzAafblmwLQ2HiWVY57l6sqq8IuY0vNlKweWprAnemwP0AMZyb467kgy5HwXE_gYIYioLK4V8GjkALCoi9spq6L_AVbgZ2B_sMIBerRZNswLMCZSjG4jYW7YSdfQO6DCHzFsiM-NvXAQTE3dpRdH0iWBq6n-Or78McV5UKr4ZW5V-Q_v8-J_Age5tsI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UNICEFMoldova/?__cft__%5b0%5d=AZVd-M5ZuzAafblmwLQ2HiWVY57l6sqq8IuY0vNlKweWprAnemwP0AMZyb467kgy5HwXE_gYIYioLK4V8GjkALCoi9spq6L_AVbgZ2B_sMIBerRZNswLMCZSjG4jYW7YSdfQO6DCHzFsiM-NvXAQTE3dpRdH0iWBq6n-Or78McV5UKr4ZW5V-Q_v8-J_Age5tsI&__tn__=kK-R
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Luptătorul de stil liber Radu Lefter, component al echipei na-
ționale a Republicii Moldova la tineret, a devenit vicecam-

pion mondial în limitele categoriei de greutate de până la 97 de 
kilograme. El a evoluat timp de două zile, demonstrând o pre-
gătire fizică și tehnico-tactică de excepție la ale sale 20 de pri-
măveri împlinite, în cadrul Campionatelor Mondiale de lupte 
Under-23, ce s-au desfășurat în perioada 1-7 noiembrie curent 
la Belgrad, Serbia.

Să înceapă spectacolul
În primul său meci disputat 

la acest turneu, Radu Lefter a dat 
piept cu kazahul Yunus Gafurov, 
de care a trecut după ce l-a pus pe 
omoplați odată cu expirarea ulti-
milor secunde ale primei reprize: 
victorie clară prin tuș. În urmă-
toarea partidă, atletul originar 
din Șoldănești l-a învins cu un ca-
tegoric 9-0 pe ungurul Milan An-
dras Korcsog, accesând astfel în 
semifinale, unde s-a confruntat 
cu ucraineanul Danylo Stasiuk. 
Această luptă se dovedi a fi mult 
mai dificilă decât precedentele. 
Scorul a fost deschis abia pe fina-
lul primei reprize, arbitrii acor-
dându-i un punct sportivului din 
Ucraina pentru inițiativă. Înce-
putul părții a doua a meciului i-a 
adus atletului nostru o accidenta-
re la un ochi. Însă el a dat dovadă 
de caracter și capacitate de a su-
porta durerea, reușind să-și trea-
că adversarul la sol (2-1), deși se 
vedea că usturimea de ochi îl su-
păra în continuare. În câteva clipe 
Radu mai realiză un procedeu de 
trecere a oponentului în parter, 
după ce mai întâi reuși o priză la 
piciorul acestuia, stabilind scorul 
final de 4-1. Astfel, el s-a calificat 
în ultimul act al concursului, asi-

gurându-și medalia de argint. În 
finala mare Radu s-a duelat cu 
Amirali Hamid Azarpira, repre-
zentantul Iranului, țară cu cele 
mai bogate tradiții în domeniu. 
Lupta s-a dovedit a fi una echili-
brată, sportivul din Asia până la 
urmă impunându-se cu 7-3.

Nicolai Grahmez, medaliat 
cu bronz 

Un alt reprezentant al șco-
lii moldovenești de lupte libe-
re, Nicolai Grahmez, într-un stil 
de un spectacol aparte a câști-
gat distincția de bronz în catego-
ria de greutate de 70 kg. În etapa 
calificărilor, el l-a învins pe slova-
cul Daniel Chomanic. După pri-
mele 30 de secunde ale confrun-
tării, compatriotul nostru con-
ducea deja cu 4-0, grație efectu-
ării a două procedee consecuti-
ve: plasarea în parter și „rostogo-
lirea”. Încă peste jumătate de mi-
nut adversarul reușește să-l scoa-
tă din perimetrul saltelei de luptă, 
reducând astfel din handicap (4-
1). Atletul din Slovacia a mai în-
cercat de nenumărate ori să repe-
te această ispravă, însă întotdeau-
na s-a împiedicat de vigilența lui 
Nicolai. Între timp Daniel Cho-
manic a efectuat un procedeu de 
plasare la sol, reducând iarăși din 

diferență (4-3). Însă aceasta a fost 
ultima lui reușită din cadrul me-
ciului, atletul din Moldova sărbă-
torind câștigul cu 10-3.

În optimi de finală Nicolai 
Grahmez se duelă cu un sportiv 
din România, Norbert Molnos, 
încă în primul minut al meciului 
adjudecându-și victoria prin su-
perioritate tehnică, printr-o serie 
de patru procedee consecutive de 
rostogolire. Iar în faza sferturilor 
de finală, el a avut de înfrânt re-
zistența reprezentantului Federa-
ției Ruse, Rezuan Kajarov, un ex-
ponent al redutabilei școli kabar-
dine. În primul minut al parti-
dei, acesta din urmă a fost pena-
lizat pentru pasivitate (1-0). Apoi 
Grahmez trecere în spatele adver-
sarului, în pofida împotrivirii în-
verșunate a acestuia (3-0). În re-
priza a doua, avantajul sportivu-
lui din Moldova se reduce la 3-1, 
după ce el a fost scos de rival în 
afara perimetrului saltelei de lup-
tă. Apoi câteva procedee specta-
culoase realizate de atletul nos-
tru i-au asigurat victoria finală 
cu 9-4. În pofida scorului, lupta a 
purtat un caracter de uzură, fiind 
extrem de istovitoare pentru am-
bii sportivi.

În semifinale, Nicolai a ce-
dat la limită în fața armeanului 
Vazgen Tevanyan. Primul punct 
a fost câștigat de luptătorul nos-
tru, acesta fiindu-i acordat după 
două minute de confruntări, pen-
tru pasivitatea rivalului. Repriza 
secundă timp de un minut a de-
curs după același scenariu ca și 
prima, într-o luptă încrâncenată, 
însă fără schimbări înregistrate 
pe tabela electronică de mar-
caj. Iar când sportivul din Arme-
nia totuși îl trece pe Nicolai la sol 
și preia conducerea (1-2), atun-
ci moldoveanul egalează imedi-
at, postându-se în spatele adver-
sarului, după care mai și reușește 
procedeul de rostogolire, de-
sprinzându-se la 4-2. Apoi urmă 
o contestare (challenge) nejusti-
ficată a antrenorilor noștri și dif-
erența s-a redus până la 4-3. Cu 
45 de secunde înainte de sirena fi-
nală, arbitrii printr-o decizie ex-
trem de controversată au acor-
dat două puncte sportivului din 
Caucaz, fapt ce a fost hotărâtor în 
economia partidei, scor final 4-5.  

În finala mică, Nicolai 
Grahmez s-a înfruntat cu un dis-
cipol al redutabilei școli turceș-

ti de lupte, Cuneyt Budak. Prima 
repriză și-a trecut-o în cont atlet-
ul nostru, cu un avantaj minim: 
1-0. Iar după un minut de con-
fruntări din a doua jumătate a 
meciului, scorul deveni 2-0, prin 
același procedeu de scoatere a ad-
versarului din aria saltelei, sport-
ivul moldovean evitând astfel și 
penalizarea cu un punct pent-
ru pasivitate. Ulterior luptător-
ul din Turcia a încercat cu tot di-
nadinsul să-l scoată pe Nicolai de 
pe saltea, însă a nimerit în acee-
ași capcană pe care o țesea, pe 
contraprocedeu, scorul majorân-
du-se până la 4-0. Pe final de 
meci, eforturile concurentului au 
dus doar la micșorarea diferenței 
de puncte (5-2), spre satisfacția 
noastră medalia de bronz luând 
drumul spre Moldova.

Astfel, elevii antrenorilor Ilie 
Esir și Roman Dermenji, ultimul 
fiind și tehnicianul lotului națion-
al de lupte libere, au adus în pușcu-
lița selecționatei noastre două dis-
tincții cu irizații mondiale. 

„Arbitraj” derizoriu în 
cazul Anastasiei Nichita

Este de menționat că, spre 
marele nostru regret, o acciden-
tare la spate nu i-a permis Anas-
tasiei Nichita să evolueze în de-
plină forță la acest turneu. Ea a 
participat în categoria de greu-
tate de 59 kg, cedând la limită (4-
4) în fața sportivei din Ucraina, 
Solomia Vynnyk, viitoarea final-
istă. De remarcat că Anastasia 
pe finalul primei reprize a reali-
zat procedeul de tuș, învingând 
clar, însă arbitrii nu au ținut cont 
de această evidență, pe motiv că 
a expirat timpul regulamentar. 
Acest fel de „arbitrare” a contin-
uat și în repriza următoare, mai 
multe decizii de-a dreptul ero-
nate aducând câștig de cauză at-
letei din țara vecină. În următor-
ul duel, contra sportivei din Be-
larus, Krystsina Sazykina, pe care 
trebuia să-l susțină în recalificări, 
Anastasia Nichita nu a evoluat 
din cauza accidentării.

Campionatele Mondiale de 
lupte Under-23 de la Belgrad au 
întrunit 596 de sportivi din 59 de 
țări ale lumii, delegația Republicii 
Moldova fiind reprezentată de 20 
de atleți, 17 băieți și 3 fete.

Iulian BOGATU

Luptătorul Radu Lefter, 
vicecampion mondial la tineret

Expoziţia World Press Photo, 2021: 
De cinci ani, Moldova este gazda 
celei mai prestigioase expoziții 
internaționale de artă vizuală

În acest an, 
Chişinăul  găzduiește 
pentru a cincea oară 
consecutiv Expoziţia 
Internaţională World 
Press Photo, ediţia 
2021, cea mai im-
portantă competiţie 
fotografică la nivel mondial. Evenimentul este 
organizat de Centrul pentru Jurnalism Inde-
pendent (CJI) cu suportul Regatului Ţărilor 
de Jos.

Expoziţia, care reuneşte cele mai bune 
fotografii realizate în anul 2020, еste lansată 
pe 10 noiembrie, în incinta Muzeului Naţion-
al de Istorie a Moldovei.

Concursul anual de fotografie premiază 
fotografi din întreaga lume pentru cele mai 
bune imagini care au contribuit la dezvoltarea 
jurnalismului vizual în ultimul an. În com-
petiţie participă fotografi profesionişti, fotore-
porteri şi fotografi documentarişti.

Un juriu independent format din 28 de 
profesioniști în domeniul fotografiei, prezidat 
de NayanTara Gurung Kakshapati, a selectat 
cele mai bune imagini și istorii ale anului 2020. 
Într-un an marcat de pandemia de COVID-19 
și proteste împotriva restricțiilor în întreaga 
lume, câștigătorii împărtășesc o diversitate de 
interpretări și perspective asupra acestor, dar 
și altor probleme stringente, cum ar fi criza 
climatică sau conflictele teritoriale.

Juriul Concursului World Press Photo 
2021 a selectat imaginea fotografului danez 
Mads Nissen „Prima îmbrățișare” în calitate 
de Fotografia anului, iar „Habibi” ce aparține 
fotografului documentarist italian Antonio 
Faccilongo a fost desemnată Istoria anului.

De asemenea, juriul a selectat câștigătorii 
la opt categorii: Probleme contemporane, Ști-
ri generale, Mediu, Proiecte pe termen lung, 
Natură, Știri spot, Sport și Portret.

Informaţii utile despre eveniment:
•	 Lansarea expoziţiei a avut loc pe 10 

noiembrie, la Muzeul Naţional de Istorie, 
în baza invitaţiilor.

•	 Orar zilnic pentru publicul larg: 10:00 – 
17:00. Vineri – închis.

•	 Biletele pot fi achiziţionate în incinta 
muzeului.

•	 Preţ bilet: 10 lei/adulţi; 5 lei/studenţi.
Publicul larg este invitat să descopere is-

toriile din spatele fotografiilor câștigătoare la 
Muzeul Naţional de Istorie, începând cu data 
de 11 noiembrie şi până pe 1 decembrie 2021.

În acest an, la concurs au participat 4.315 
fotografi din 130 de țări care au expediat 
74.470 de imagini. Câștigătorii concursului 
World Press Photo 2021 sunt 45 de fotografi 
și fotografe din 28 de țări: Argentina, Arme-
nia, Australia, Bangladesh, Belarus, Brazilia, 
Canada, Danemarca, Franța, Grecia, India, 
Indonezia, Italia, Iran, Irlanda, Mexic, Myan-
mar, Peru, Filipine, Polonia, Portugalia, Rusia, 
Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Țările de Jos, 
Statele Unite.

Expoziţia anuală internaţională World 
Press Photo este itinerantă în întreaga lume. 
Aceasta este montată în aproape 100 de spaţii 
din circa 45 de ţări şi este vizitată de peste  
4 milioane de persoane la fiecare ediţie.

Prima ediţie a World Press Photo a avut 
loc în anul 1955, când un grup de fotografi 
olandezi a organizat un concurs pentru a-şi 
expune lucrările în faţa unei audienţe inter-
naţionale. Pe parcursul anilor, aceasta a deve-
nit una dintre cele mai prestigioase competiţii 
de fotografie şi jurnalism vizual din lume.

La Chişinău, expoziţia a fost organizată în 
premieră în anul 2017.

Expoziția World Press Photo este organi-
zată la Chișinău de Centrul pentru Jurnalism 
Independent (CJI) cu suportul Regatului Ţărilor 
de Jos.


