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Anul Renata Verejanu  
la Biblioteca„Hristo Botev”

Continuă campania  
de abonare pentru anul 2022!

Dragi cititori, vă îndemnăm și în anul 2022 să ne fiți alături, cu 
gânduri frumoase și texte valoroase. Abonați-vă, scrieți-ne și citiți 

cu regularitate „Univers Pedagogic pro” - săptămânal  
al pedagogilor din țară.

Ziarul „Univers Pedagogic pro” 
are misiunea de a ține în vizor eve-
nimentele și acțiunile organizate de 
Ministerul Educației și Cercetării și 
de Institutul de Științe ale Educației.

Scopul prioritar al echipei re-
dacționale este abordarea subiec-
telor de actualitate, promovarea 
celor mai avansate practici din do-
meniul educaţional, dar și punerea 
în discuție a carențelor din educa-
ție prin publicarea reportajelor, știrilor, interviurilor, sondajelor, arti-
colelor de problemă.

Pe lângă reflectarea evenimentelor de anvergură desfășurate la nivel 
național, acesta își propune să scoată din anonimat personalități din 
domeniu, dar și să promoveze imaginea instituțiilor educaționale. 

Ziarul „Univers Pedagogi pro” apare în fiecare zi de joi a săptămânii 
(47 de numere anual) și ajunge pe masa cititorului doar prin intermediul 
abonamentului anual:

Preț abonament

11 luni - 206,80 lei
6 luni  - 112,80 lei
3 luni  -  56,40 lei
2 luni  -  37,60 lei
1 lună  -  18,80 lei

În premieră, abonamentele pot fi perfectate și prin intermediul 
platformei de abonare online, pusă la dispoziție de Î.S.PoștaMoldovei   
(https://services.posta.md/abonarea2022#/publication/17).  

Acest serviciu oferă posibilitatea tuturor cetățenilor, inclusiv celor 
din diasporă, să-și aboneze părinții, bunicii și rudele. 

La Multi Ani!

La Multi Ani!

La Ministerul Educației și 
Cercetării a avut loc tra-

diționala întâlnire de sfârșit 
de an a ministrului Anatolie 
Topală cu angajații aparatu-
lui central al MEC, în cadrul 
căreia le-a mulțumit tuturor 
pentru activitatea desfă-
șurată pe parcursul anului 
2021 și i-a felicitat cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă.

Sfârșitul fiecărui an este un pri-
lej pentru bilanț și pentru proiec-
tare pentru viitor. Anul 2021 a fost 
unul complex, determinat de pan-
demie, instabilitate, incertitudi-
ne. Cu toate acestea, principalele 

obiective ale Ministerului Educați-
ei și Cercetării au fost realizate.

În acest context, ministrul 
Anatolie Topală a apreciat activi-
tatea aparatului central al MEC și 
le-a mulțumit angajaților pentru 
munca eficientă și colaborarea pro-
ductivă.

Adresându-se celor prezenți, 
oficialul a accentuat următoarele: 
„Așteptările cetățenilor în raport 
cu activitatea instituțiilor de stat 
sunt mari. Anul 2022 va fi unul mai 
stabil, prin urmare, vom putea să 
ne concentrăm pe lucrurile mari, 
importante atât pentru sistem, cât 
și pentru țară. Suntem temelia în-
vățământului, a cercetării și inovă-
rii din țară, suntem cei care trebuie 
să asigurăm un sistem educațional 

valoros și prestigios. Însă lucrurile 
mari se pot realiza doar în echipă, 
prin efortul consolidat al tuturor și 
al fiecăruia în parte. Prin urmare, 
vă îndemn la solidaritate și la res-
ponsabilitate”.

La final, cei prezenți la întâlnire 
au fost colindați cu mult har de co-
piii de la studioul folcloric „Iedera” 
al Centrului republican pentru co-
pii și tineret ARTICO (conducător 
Gheorghe Donos).

Ministrul Anatolie Topală le-a 
mulțumit copiilor pentru colinde-
le și urăturile care i-au transpus pe 
toți în spiritul sărbătorilor de iarnă, 
le-a oferit dulciuri și cadouri și le-a 
urat multă sănătate și voie bună.

Atmosferă de sărbătoare la Ministerul 
Educației și Cercetării

Colinde și mesaje de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Instituțiile de învățământ 
general și cele de educație 

timpurie, cu predare în limbi-
le minorităților naționale, vor 
beneficia de materiale didacti-
ce pentru studierea limbii ro-
mâne în valoare totală de 881 
916, 00 lei. Bunurile materiale 
vor fi transmise din proprieta-
tea statului în gestiunea insti-
tuțiilor de învățământ din 28 
de raioane ale țării. O hotărâ-
re în acest sens a fost aprobată 
recent de Executiv.

Astfel, în vederea îmbunătăți-
rii procesului de învățare și 
predare a limbii române, li-

ceele și gimnaziile vor primi 
dicționare, seturi de planșe cu 
alfabetul limbii române, pre-
cum și seturi de portrete ale scri- 
itorilor clasici și moderni. Toto-
dată, șapte cabinete de limba și 
literatura română vor fi dotate cu 
tehnică de calcul – laptopuri, im-
primante, scanere și proiectoare.

De asemenea, instituțiile de 
educație timpurie cu program în 
limbile minorităților naționale vor 
fi asigurate cu materiale didactice 
necesare pentru studierea limbii 
române în grupa pregătitoare. În 
acest sens, vor fi repartizate supor-
turi curriculare: manuale, caiete 
de exerciții, culegeri de povestiri 
și povești și culegeri de poezii și 
cântece.

Instituțiile de învățământ cu predare 
în limbile minorităților naționale vor beneficia 

de suport pentru studierea limbii române

Peste 13% dintre adolescenții cu 
vârsta de 15 ani din Republica 

Moldova și aproape 35% dintre 
cei de 17 ani sunt activi sexual, în 
timp ce doar 62% dintre ei folosesc 
prezervativul. Din cauză că nu cu-
nosc cum să prevină riscurile lega-
te de relațiile sexuale neprotejate, 
peste 1.900 de adolescente au de-
venit mame în anul 2019, iar rata 
infecțiilor cu transmitere sexuală 
(ITS), inclusiv HIV/SIDA, printre 
tineri (tinere) este foarte înaltă. 
Sunt datele Studiului de evaluare a 
comportamentelor de sănătate ale 
copiilor de vârstă școlară (HBSC), 
efectuat în R. Moldova, în 2018. 

    Un alt studiu, realizat în 2020 de 
Fondul ONU pentru Populație (UNF-
PA) în Moldova în școlile profesiona-
le, arată că elevii din aceste instituții 
au nevoie de educație pentru viață, în 
condițiile în care mulți dintre ei nu 
au deprinderi alimentare sănătoase, 
nu practică deloc sau au foarte puți-
ne activități fizice, au comportamente 

sexuale riscante, cunoștințe limitate în 
prevenirea sarcinilor neplanificate și a 
ITS și HIV, iar fenomenul de violență 
în bază de gen este pronunțat. 

În acest context, în 12 instituții din 
învățământul profesional tehnic din 
țară se desfășoară proiectul „Dezvol-
tarea abilităților de viață și a compor-
tamentelor sănătoase în rândul elevilor 
din învățământul profesional tehnic 
pentru o mai bună pregătire de anga-
jarea în câmpul muncii”, implementat 
de UNFPA Moldova, cu susținerea fi-
nanciară a Agenției Austriece pentru 

Dezvoltare, în parteneriat cu Ministe-
rul Educației și Cercetării și Fundația 
Terre des hommes (Tdh) Moldova. 

   În cadrul proiectului, pentru pri-
ma dată în învățământul profesional 
tehnic, a fost înființată o rețea a educa-
torilor de la egal la egal (REEE), coor-
donată de Tdh Moldova. Câte 5 tineri și 
tinere din fiecare instituție beneficiară 
au fost selectați și instruiți pentru a de-
veni educatori de la egal la egal (EEE).  

Campanie de promovare a modului sănătos  
de viață în 12 școli profesional tehnice din țară

„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă)”
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Aceștia, la rândul lor, desfășoară 
activități și sesiuni de informare cu 
semenii lor despre modul sănătos 
de viață, alimentația corectă, educa-
ția sexuală, decizii conștiente și alte 
subiecte de interes pentru tineri. În 
fiecare instituție, tinerii EEE sunt 
ghidați de un profesor/profesoară 
aliat/ă. 

Deși educația sexuală rămâne un 
subiect tabu în Republica Moldova, 
necesitatea informațională este acu-
tă, în contextul în care jumătate din-
tre elevi și eleve încă mai consideră 
potrivite metodele tradiționale, pre-
cum actul sexual întrerupt și metoda 
calendarului. De fapt, aceste metode 
oferă un grad mic de protecție împo-
triva sarcinii și zero protecție împo-
triva ITS și HIV. 

Echipa EEE a Colegiului Agroin-
dustrial din Râșcani a decis să iniție-
ze o campanie de conștientizare și 
prevenire a SIDA și ITS. Tinerii și 
tinerele din instituție au fost foarte 
receptivi la informația obținută, iar 
atelierele creative i-au îndemnat să 

fie curioși și să nu ezite să pună cât 
mai multe întrebări. 

Elevii au pictat pe maiouri sem-
nul de solidaritate globală și servicii 
durabile „HIV”, au elaborat și distri-
buit materiale cu caracter informaţi-
onal în prevenirea HIV și ITS pentru 
elevi, precum și au schițat din pânză 
semnul de solidaritate globală și ser-
vicii durabile „HIV”.

„Trebuie să aducem spre conști-
ința lor că e mai ușor să previi, decât 
să faci față urmărilor. Pentru o efici-
ență mai mare de prevenire a ITS și 
HIV, este importantă colaborarea și 
parteneriatul instituţiilor medicale 
cu instituţiile de învăţământ pentru 
educarea, informarea și comunica-
rea privind consilierea și testarea 
voluntară cu teste rapide”, spune 

Aurelia Șoșu, profesoara mentoră a 
grupului EEE din Colegiul Agroin-
dustrial din Râșcani. 

Cu ajutorul Centrului de Sănăta-
te Prietenos Tinerilor a fost organi-
zată testarea la HIV a elevilor și ele-
velor voluntari, în mod rapid, gratuit 
și confidențial. 

„Conștientizarea riscurilor și a 
consecințelor unui contact sexual 
neprotejat este o necesitate primară 
pentru tineri și tinere. Adolescenții 
și adolescentele sunt expuși zilnic 
riscurilor, însă, fiind informați des-
pre consecințele unor alegeri nepo-
trivite, aceștia le pot reduce semni-
ficativ”, completează educatoarea 
de la egal la egal, Irina Gherasim. 
Proiectul de promovare a educației 
pentru viață, a alegerilor sănătoase și 

deciziilor conștiente are ca scop sus-
ținerea elevilor și elevelor din școlile 
profesional-tehnice (inclusiv vulne-
rabili și cu dizabilități) să practice 
comportamente de sănătate repro-
ductivă sigure și să adopte un stil de 
viață sănătos. 

La finalul proiectului tinerii și 
tinerele din învățământul profesio-
nal-tehnic vor avea mai multe opor-
tunități pentru angajarea în câmpul 
muncii și o perioadă redusă de tran-
ziție pe piața muncii, prin dezvolta-
rea abilităților de viață și prin împu-
ternicirea și convingerea acestora de 
a practica comportamente sigure și 
sănătoase. 

Cristina CUCOȘ,
platforma web Suntparinte.md

Integrarea socioprofesională a absolvenților Colegiului „Vasile Lupu” Orhei, 
adaptarea lor la condițiile de muncă, de colectiv este un proces complicat și de lun-
gă durată, care depinde de calitățile individuale ale fiecărei persoane și de politica 
motivațională promovată de conducerea entității. Stabilirea unui loc de muncă a de-
venit, actualmente, un subiect foarte sensibil. Situația socioeconomică din țară le-a 
afectat tinerilor felul de-a fi, a se manifesta liber și independent. Indicatorul care se 
reliefează pe piața muncii este acela, că tânărul apreciază relativ înalt realitatea cre-
ată la locul de muncă cu referire la condițiile stabilite, securitatea tehnică, programul 
de muncă, posibilitatea de dezvoltate profesională continuă, de prelungire a studiilor, 
de avansare-n funcție, relațiile interpersonale, salariul, motivarea... Toate acestea ar 
putea da naștere și la unele confruntări de serviciu, care sunt inevitabile: posibilitatea 
dezamăgirii, neconcordanța dintre așteptările avute, dorite și realitatea găsită, care 
nu corespunde cu informația dată de angajator. Efectul nedorit sau punctul culminant 
- renunțarea la postul de muncă! 

Copiii din „generația nouă” nu au 
suficient de dezvoltat simțul respon-
sabilității, al cunoașterii drepturilor 
sale, dar și al obligațiunilor. Multora 
dintre tineri, le lipsește interesul real 
de a munci după profesia aleasă. Din 
start, manifestă indiferență pentru 
munca propusă sub orice motiv. Ca să 
ai un loc de muncă stabil și bine retri-
buit, este necesar să ai studii de calita-
te. Colegiul „Vasile Lupu” Orhei, fapt 
care se reflectă la adresa tinerilor și 
din alte instituții de învățământ, pre-
gătește cadre cu abilități pronunțate. 

Din păcate, plecarea peste hotare 
a devenit un trend! Tânărul nici nu 
ajunge la absolvire, dar este-n aștep-
tarea pașaportului român. Alții nu 
pleacă din serviciu pe motiv că au altă 
alternativă mai eficace, dar, scurt pe 
doi: plecarea peste hotarele țării de 
unde nu mai revin. Acolo are reușite 
de instalare cu traiul, este mai bine 
remunerat și asigurat. Azi, fenomenul 
de „exod al creierului” devine unul 
pronunțat, ca fiind stimulat de starea 
de spirit al tinerilor, care nu-și doresc 
un viitor în Moldova, Țara care o ve-
dem cum îmbătrânește pe zi ce trece. 

Valentina Sandul, director al Co-
legiului „V. Lupu” Orhei, este de părere 
că: „Este extins pe bune itinerariul de 
formare profesională a învățătorului 
și asistentului social, dar și mai ane-
voios este cel de devenire. Se înscrie 
proeminent o dazamăgire a tânărului, 
deoarece a decăzut imaginea profe-
sorului, educatorului, salariul este 
scund, nu li se acordă condiții de viață 
și activitate. Unii dintre ei nici nu sunt 
acceptați la locul de muncă pe motiv 
că tinerii sunt tineri”.

În schimb părerea directoru-
lui-adjunct instruire și educație, Vlada 
Burlacu, scoate în evidență o altă rea-
litate: „Adeseori, tinerii care absolvesc 
Colegiul de specialitate nu se regăsesc 
în domeniul dat. Traseul profesoral 

este de lungă durată, la care dânșii 
chiar renunță, deoarece adaptarea, 
acomodarea absolvenților la cerințe-
le de muncă și de comportament în 
cadrul colectivului înaintează respon-
sabilități impunătoare. Acest factor îi 
face să renunțe la specialitatea primită 
de-a lungul anilor”.

Pe de altă parte, așa cum remarcă 
profesoara de biologie Maria Bogdan: 
„Nu este asigurată pe deplin oferirea 
unor adaptări adecvate absolvenților 

Colegiului. La fel, lipsește integrarea 
rezonabilă la locul de muncă. În așa 
condiții tânărul se concediază sau este 
concediat la scurt timp contra voinței 
sale, pe motiv că „nu este acceptat” 
sau „nu s-a integrat”.

O confruntare dintre cele mai 
dificile pentru absolvenții colegiilor, 
după cum afirmă Vera Craveț, profe-
soară de istorie, se produce între aco-
modarea tânărului angajat la condiți-
ile concrete de muncă, așteptările lui 
vizavi de realitate și situația reală: „De 
facto este demonstrat că aplicarea teo-
riei, care predomină la orele de studiu 
în practica de zi cu zi, constituie pri-
mul contact cu realitatea și este unul 
mult laborios”.

„O lună de probă” sau o „istorie 
de insucces” la una din instituțiile 
preșcolare private din Chișinău au 

fost gânduri destăinuite de Cristina 
Galben (Muntean), absolventa Cole-
giului „Vasile Lupu” Orhei. Istoria ei a 
început cam așa: „Doamne, Dumne-
zeule! Pentru nimic în lume nu mă voi 
angaja într-o instituție privată! M-am 
dezamăgit chiar din prima zi de mun-
că. Eu, fiind adepta privatului, eram 
fermă în speranța că aici voi găsi con-
tinuitatea și dezvoltarea profesională a 

vocației mele. Dar, nu a fost să fie. Pri-
mele dezamăgiri trăite pe dată au fost 
motivate de cerințele și condițiile, care 
mi s-au atribuit din start: să nu impun 
copiii  să se implice la activități, plim-
bările în aer liber să nu fie însoțite de 
jocuri distractive, exerciții fizice cu 
emoții și voce, ca să nu deranjăm veci-
nii din preajmă. Am fost total limitată 
în drepturi și libertăți de comunicare 
cu colegii de breaslă, de convorbire cu 
părinții. Taxa lunară per copil este im-
punătoare, dar alimentația-i destul de 
modestă. Părintele nu avea acces liber 
în sala de activități sau chiar la activi-
tăți. Eu aduc aceste argumente care ni 
se impuneau până la pandemie.

Mi-am dat seama că eforturile de-
puse sunt mari, dar salariul – scund. 
Cerințele unui proiect didactic erau 
foarte mari, se cerea mult de scris, 

completări absurde și pregătiri prea 
extinse. Se punea pondere mai înal-
tă pe scris decât pe activitatea pro-
priu-zisă. Pe viitor sper să mă angagez 
într-o instituție de stat, acolo unde nu 
mă sperie chiar controalele inopinate. 
Activitățile sunt creative și pline de 
viață, cu deschidere spre dibăcie, ca-
pacități și abilități copilărești”.

Un aspect alarmant! Vocea unui 
angajator, dar și a părintelui copilu-
lui-absolvent, s-a făcut explozie în 
dialogul la tema dată. Și-a dorit să 
rămână incognito, dar relatările lui 
au conturat pe deplin situația de azi. 
„Investim timp și resurse în pregăti-
rea noilor specialiști de domeniu, în 
instruire, dar, depunem eforturi în 
zadar, căci mulți părăsesc instituția. 
Adesea nu corespunde viziunea celor 
din instituția de învățământ cu rea-
litatea. Se creează și situații imprevi-
zibile, care nu țin nici de o explicație 
logică. Peste noapte pleacă din țară! 
Ce să-i faci! Nu ai alt sorț de izbân-
dă, îi returnez carnetul de muncă și 
„Adio!” Legislația prevede paispreze-
ce zile/muncă, dar, posibilitățile sunt 
diminuate. Tinerii doresc mai mulți 
bani, fără a depune eforturi conside-
rabile. Ei sunt mai materialiști ca cei 
vârsnici”, a remarcat Alexandru B. 

În loc de epilog. „În ziua în care 
fiica mea era în rol de intervievat la 
angajarea în funcție, nu a fost pentru 
mine o situație stresantă. Eram con-
vinsă, va reuși! La dezvoltarea ei ca 
specialist au contribuit cadre didacti-
ce cu-n pronunțat tact pedagogic și de 
calitate. Profesorii din Colegiul „Vasi-
le Lupu” Orhei au dezvoltat și mereu 
continuă să valorifice dragostea de 
a-ți iubi profesia, care tinde a deveni 
o vocație. Am trimis în „casa cunoș-
tințelor” un boboc de fată firav, care, 
pe parcursul celor patru ani, a crescut 
intelectual, s-a maturizat și a deprins 
abilități creative. Colegiul pregătește 
nu doar tineri calificați, ci și oameni 
pentru viață. Fiica mea nu este con-
siderată o absolventă cu note bune și 
acte perfecte, ci o mamă desăvârșită, 
care-și educă copilul în buna tradiție a 
Neamului nostru.

P.S.  Recunosc, este prea extins 
textul, dar sper că o să reușiți să pu-
neți valoare pe gândurile-țintă sau 
chiar pe tot conținutul. Vă urez numai 
bine și tradiționalul „La Mulți și Feri-
ciți Ani!” Și, zic și eu  ca Ion Creangă: 
„...Iertați-mă că am scris lung, căci nu 
am avut timp să scriu scurt”.

Cu respect, LR 

 Aici și Acum

(Continuare în pag. 5)

O întrebare 

pentru

O instituţie  
de învăţământ

În numărul precedent, am 
aflat opinia unui specialist din 
psihologie în ceea ce privește era 
tehnologizării și cum aceasta 
influențează noua generație. 
Respectiv. ne-am propus să 
abordăm aceeași tematică cu 
profesorii și elevii de la  IPLT 
„George Călinescu” din capi-
tală. Mai jos vă propunem spre 
lectură răspunsuri diverse și in-
citante la întrebarea:  

Care sunt efectele 
tehnologiei,  avantajele 
și dezavantajele erei 
digitale? 

Ecaterina RUSU, 
director adjunct
Efectele tehnologiei le sim-

țim din ce în ce mai pregnant. 
Copiii noștri, de altfel și adul-
ții, se afundă în viața virtua-
lă, într-un spațiu periculos și 
pierd contactul cu viața reală. 
Tehnologia a devenit o com-
ponentă integrală a vieții noas-
tre și evident, are multe avan-
taje: suntem mai eficienți, mai 
operativi, reușim mai multe, 
deținem informația, dar oare 
suntem mai fericiți? Trăim în-
tr-o alergare continuă și dese-
ori, ignorăm ceea ce contea-
ză cu adevărat. Comunicarea, 
de altădată, plină de emoție 
astăzi se reduce la ,,emoticoa-
ne” (happy), pierdem din rela-
țiile interumane. Dacă și adul-
ții ajung sa cadă în capcanele 
nocive ale dispozitivelor digi-
tale, atunci tinerii sunt și mai 
vulnerabili, devin dependenți, 
rupți de realitate, distanțați 
atât fizic, cât și emoțional de 
oamenii dragi, cu mulți ,,prie-
teni” și totodată singuri, depre-
sivi, agresivi, in goana după li-
ke-uri. Societatea e într-o per-
manentă schimbare și nu pu-
tem, nici nu trebuie, sa stopam 
progresul tehnic, dar sa nu fo-
losim tehnologia in exces, sa 
nu devenim ,,robii” ei, să știm 
să alternăm inovația cu tradi-
ția, mijloacele reale cu cele vir-
tuale. În IPLT „George Căli-
nescu” se organizează diverse 
activități educative interactive, 
unde concurează ingeniozita-
tea, creativitatea și competen-
țele digitale, iar elevii cu entu-
ziasm participă, bucurându-se 
de rezultate frumoase. Să folo-
sim tehnologia pentru a ne fa-
cilita viața, și să nu ne pierdem 
viața în jocurile tehnicii. 

Bariere, impedimente și probleme în calea 
integrării tinerilor în câmpul muncii  

Ludmila  BOTNARIUC, 
Colegiul „Vasile Lupu”, Orhei

Campanie de promovare a modului sănătos  
de viață în 12 școli profesional tehnice din țară

„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă)”

(Continuare din pag. 1) 
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Preocupat asiduu și cu devota-
ment etic și deontologic de subtili-
tățile cuvintelor, de semanticitatea și 
de învățămintele lor în diversitatea 
actelor de comunicare interumană, 
de calitatea și de valoarea educației 
și a culturii, domnul Nelu Vicol este 
omul acțiunii, al proiectelor și al fap-
telor de succes. În plan profesional, 
numele dlui Nelu Vicol este funda-
mental relaționat de formarea profesi-
onală inițială și de educația adulților, 
de formarea profesională continuă a 
cadrelor didactice din învățământul 
general, domenii pe care le reprezin-
tă conceptual și metodologic/praxi-
ologic atât în context discursiv, prin 
cursuri și produse științifico-didacti-
ce și curriculare, cât și acțional, prin 
inițiere și coordonare de evenimente 
academice/științifico-didactice/peda-
gogice de anvergură și prin conducere 
de proiecte de cercetare și de doctorat 
în domeniul educațional.

Postat activ și creativ pe subiec-
te interdisciplinare și intersistemice/
interprocesuale, deci transversale, 
de importanță socioeducațională și 
socioculturală, le rezolvă cu aplicație 
savantă și praxiologică, ele fiind bine 
înrădăcinate în „teritoriul” prospec-
tat, în fronturi complementare, cel 
justificativ și cel polemic.

Pasiunea novatoare în orizontul 
limbii și limbajului provine din situ-
ația existentă în sistemele educațional 
și social, cărora le face concesia de a 
le recunoaște doar sistematizarea, dar 
nu și valoarea (procesuală).

În patru lucrări [2 monografii 
(„Comunicarea umană: surse și resur-
se”, „Valori și funcții ale limbajului în 
construcția comunicării”),  un manu-
al-studiu („Implicații didactice la fone-
tică”) și un compendiu („Dezvoltarea 
limbajului”)] și în varia articole știin-
țifico-didactice ocazionate de anumi-
te evenimente, dl Nelu Vicol, venind 
dinspre lingvistică și sociolingvistică, 
entuziasmat fiind de epocala lucrare a 
lui F. de Saussure și de tot atât de epo-
calele lucrări ale lui K. Vossler, D. Ca-
racostea și E. Coșeriu, identifică efec-
tele limbii și ale limbajului în procesul 
educațional ca fiind stil supraindivi-
dual. Astfel, simpatia dlui Nelu Vicol 
se deplasează înspre faptele de limbă 
și de limbaj în sens creator, estetic și 
etic, și către sincronizarea acestora în 
procesul de educație lingvistică și lite-
rară a elevilor. Astfel, limbajul și co-
municarea definesc omul ca ființă cul-
turală, socioprofesională și axiologică 
și, datorită limbajului și comunicării, 
omul gândește, regândește și răzgân-
dește limba și lumea sa, precizează 
savantul Nelu Vicol. Autorul acestor 
lucrări se axează pe categoria stilisti-
cii, pe normativitatea situațională și 
cazuală în studiul acestor fenomene, 
ce sunt, ca și stilul, fenomene rezul-
tând dintr-o selecție de gust/de cultură 
a vorbitorului. Autorul menționează: 
în practica noastră socioumană nu 
simțim permanent nevoia privind ex-
plicația cuvântului „cuvânt”. În scopul 
exprimării gândurilor și sentimente-

lor, noi potrivim cuvinte potrivite la 
locul potrivit. 

Accentuând rolul decisiv al lim-
bajului în valorificarea fenomenelor 
lingvistice (limba este ea însăși o for-
mă de artă), doctorul în filologie Nelu 
Vicol vizualizează experiența limba-
jului ca descoperire de sine și a lumii 
astfel: încă de la perceperea primelor 
sunete și a sensibilității provocate de 
acestea, omul și-a întins aria de dialog 
cu lumea și în largul lumii cu cei care, 
fiind alături, în lume, au absorbit lu-
crurile și evenimentele (întâmplările, 
circumstanțele) ca să dea sens vieții 
lor, într-o îmbrățișare, și fiind cu toate 
firele conectați la spațiul și la timpul 
venirii și rămânerii lor în timp și pe 
pământ. De aceea, urcarea în lume a 
omului de la unic la diversitate sem-
nifică însăși minunea limbajului, și, 
prin cuvânt – minunea lumii – care 
este manifestarea omului prin creati-
vitatea intelectuală, culturalizatoare și 
civilizatoare, 

În vizorul dlui Nelu Vicol a fost 
și este problematica limbii române 
și educarea prin și pentru limbaj în 
școala generală și în învățământul 
universitar, mai exact – problemati-
ca utilizatorilor acesteia. O abordare 
consecventă în acest context este și vi-
ziunea didactică a lui Mihai Eminescu 
față de limba română. Domnul pro-
fesor a investigat această dimensiune 
și a editat în anul 2018 un material 
științifico-didactice intitulat „Limba 
română în viziunea didactică a lui Mi-
hai Eminescu”, în care menționează că 
„Mihai Eminescu a înțeles cât se poa-
te de perfect că  necesitatea de a face 
apel la activitatea de cultivare a limbii 
române constituie revendicarea cen-
trală a educației elevilor care trebuie 
să fie întemeiată pe rațiuni desprinse 
din psihologia interesului sau a mo-
tivației generale a comportamentelor 
și pe însuși mecanismul inteligenței, 
dat fiind că asimilarea reală a cunoș-
tințelor, fie și sub aspectul lor pur 
intelectual, presupune activitatea co-
pilului și a adolescentului, pentru că 
orice act de înțelegere implică un joc 
de operații și pentru că aceste operații 
nu reușesc să funcționeze cu adevărat 
(deci, să producă gândire și nu numai 
combinații verbale) decât în măsu-
ra în care au fost pregătite prin acți-
uni propriu-zise. Eminescu pledează 
pentru dezvoltarea învăţământului 
naţional românesc și, mai ales, pentru 
afirmarea școlii ca instituţie activă sub 
raport social și cultural. Eminescu sus-
ţine ideea studiului activ și formativ al 
limbii române. 

Un domeniu bine investigat de sa-
vantul Nelu Vicol îl semnifică școala 
și personalitatea cadrului didactic. În 
alte lucrări (3 monografii, un com-
pendiu, o broșură de reflecții și vari-
ate articole) dl Nelu Vicol îl situează 
pe profesor, pe pedagog în tagma „oa-
menilor cei vestiți în neamul lor” și  îi 
atribuie numele de „magister populi”, 
deci „educatorul neamului”. Cadrul 
didactic… „atât de mult al școlii” și 
„așa cum este el…admirabil!”, este 
vizualizat de dl Nelu Vicol în mono-

grafia „Personalitatea profesională și 
demnitatea umană ale cadrului didac-
tic” (2019) între identitatea personală 
și demnitatea umană, între charisma-
tic și pragmatism: „cadrul didactic este 
prima persoană care începe să scrie 
biografia omului, a umanității, iar în 
societatea informaţională, în schimba-
rea permanentă, într-o veritabilă eră a 
„sateliţilor didactici”, este o adevărată 
glorie să fii profesor!”, menționează 
domnia sa. 

Pornind de la elogiul adus școlii 
și cadrului didactic prin „sfântă ne 
este școala, apostoli ne sunt profeso-
rii...”, firea sa, natura, deci esența sa 
morală și dreaptă și spiritul critic al 
savantului și profesorului Nelu Vicol 
avansează și una dintre încă vizibile-
le și sesizabilele probleme ale școlii 
și ale cadrului didactic: „În paginile 
acestei cărţi am așezat împreună, spre 
comparare și confruntare, pe cât se 
poate și pe cât este permisibil și etic, 
și efectele în sistemul învăţământului, 
și nivelurile de dezvoltare știinţifică 
(teoretică), spirituală, culturală, inte-
lectuală ale cadrului didactic vis-à-vis 
de școala actuală, ca să găsim dreptele 
dimensiuni și măsuri în aprecierea și 
în interpretarea decalajelor culturale/
deontologice de personalitate, psi-
hopedagogice, comportamentale și 
morale, ce se strecoară insidios în ac-
tivitatea și în sufletul acestuia. Pentru 
unii cititori această comparare poate fi 
incomodă, poate produce disconfort, 
însă particularizarea ei la sistemul 
educaţional accentuează și evidenţia-
ză imperios cealaltă „faţă” a personali-
tăţii cadrului didactic, mai puţin dez-
văluită societăţii, și anume - influenţa 
malefică provenită din neștiinţă, din 
neprofesionalism, din lipsa culturii 
comportamentale, din lipsa loialităţii 
faţă de școală, faţă de oamenii ei (co-
legi, elevi, părinți) și din neomenescul 
caracterului. Astfel, cadrul didactic 
mai are de achitat multe datorii faţă 
de școală. Aceasta dovedește intrarea 
majorității profesorilor într-o sche-
mă caracterologică din care mulți nu 
vor să evadeze, și în această manieră 
ei sacrifică elevii/studenții în favoarea 
unei raţiuni nefaste. Este declanșat, 
astfel, decalajul școlii și al educaţiei, 
prin scopul și prin modul de realizare 
sau decalajul fundamentului știinţific 
al pedagogiei – etica (morala), deon-
tologia și psihologia”.

Lucrarea conţine și răspunsuri la 
întrebările în ce măsură schimbările 
iniţiate și implementate în procesul și 
în sistemul educaţional au contribuit 
la schimbări reale în modul de gân-
dire și în maniera de asumare reală a 
rolurilor ce revin cadrelor didactice 
(viziunea lor față de educație), în pri-
mul rând, și al elevilor și al părinţilor 
acestora, nu în ultimul rând, și cum 
este evaluată și considerată profesio-
nal, calitativ, social, axiologic și psiho-
logic personalitatea cadrului didactic.

Atare domeniu de investigare 
semnifică pentru dl Nelu Vicol simbi-
oza științelor filosofice, sociobiologice 
și antropologice care fundamentează 
teoretic și probează praxiologic cu-

noașterea omului. Așadar, precizează 
dl Nelu Vicol, un rol important li se 
atribuie științelor socioumanistice 
(științele educației, științele limbaju-
lui) și științelor culturii (culturologia), 
care introduc și stabilesc determinări 
corective în configurația esenței omu-
lui, a existenței sale trecute, prezente 
și viitoare, dat fiind că fiecare om se 
naște cu un spectru de stări contradic-
torii, acestea completându-se și com-
pensându-se cu un conținut concret 
și determinat sub influența mediului, 
condițiilor și provocărilor societale, 
ale credinței, culturii, moralei, es-
teticii și eticii; acestea se produc în 
timpurile când trăim într-o epocă a 
interferenţelor.  Postulatul acesta este 
formulat de dl Nelu Vicol astfel: pro-
blema educației  corective sălășluiește 
în marele secret al perfecțiunii esenței 
omenești, în luminile umanității: per-
spectiva educației corective este susți-
nută de un șir de argumente, angajând 
și  deschiderile necesare spre o pro-
blematică educațională și socială lar-
gă, ce include un segment important 
al vieții umane. Aici se identifică și 
aserțiunea privind fondul cultural cu 
tipuri structurale decisive transmise 
de la o generație la altă generație prin 
filtrele culturale respective, și anume: 
logice, lingvistice, psihologice, axiolo-
gice și simbolice.

Relevanța edificatoare și rezonan-
țele transversale ale textului savan-
tului Nelu Vicol dezvăluie și funda-
mentează valorile societății, modelele 
culturale existente și practicate care 
își pun amprenta asupra psihicului 
individual și uneori atare influență 
este atât de evidentă, încât ea gene-
rează apariția unei „persoane de bază” 
ori a unei „personalități de statut” și 
astfel, precizează autorul, ne realizăm 
cu adevărat atunci când prin actele 
sau prin aspirațiile noastre rezonăm 
cu identificări ce ne depășesc ca fiin-
ță și capacități. De aici, posibilitatea 
regăsirii noastre autentice, conchide 
savantul, este dată și de predispoziția 
de a fructifica și de a corecta ocazii 
sau intervale privilegiate, interacțiuni 
cu persoane ori cu situații ce ne pot 
ajuta să descoperim partea frumoasă 
a noastră și din noi, iar acestea pot fi 
atât ocazii pozitive (realizări profesio-
nale și personale etc.), cât și negative 
(insuccese, pierderi etc.), însă indife-
rent de impact sau amploare, aceste 
întâmplări - mari sau mici -, ar trebui 
să contribuie la sporirea, edificarea și 
ridicarea noastră spirituală, la aflarea 
sau la corectarea direcției, la prefacerea 
sau la refacerea modului nostru de a fi, 
căci nu există un factor corector mai 
puternic decât trezirea propriei con-
științe, aureolate valoric și, care, la un 
moment anume, trebuie să ne ghideze 
și să ne determine a ne mișca de unul 
singur. În context, subliniază dl Nelu 
Vicol, a ne lăsa duși doar de o exterio-
ritate decizională, indiferent de natura 
ei, înseamnă să ne ascundem de noi 
înșine, să ne deghizăm, să adoptăm o 
formă de lașitate care să camufleze o 
vinovată neputință și de aceea neau-
tenticitatea comportamentală este mai 

periculoasă decât conduita sinceră, 
chiar dacă nu este conformă întot-
deauna cu regulile solicitate. La nivel 
fizic, emoțional și mental, noi, oa-
menii, susține dl Nelu Vicol, suntem 
entități rezonante și coerente, suntem 
într-o comunicare permanentă cu 
ceilalți și cu mediul, iar de acest fapt 
suntem conștienți doar cât acceptăm 
și cât nu acceptăm, că influențăm și că 
suntem influențați de energiile ce ne 
înconjoară și, pe măsură ce conștiința 
noastră se extinde, devenim mai lucizi 
și mai coerenți pentru că rezonăm cu 
lumea exterioară, deci cu universul. 

Evocările noastre, la o lectură in-
tegratoare, lipsite de rigiditatea și arti-
ficialitatea unei abordări encomisiati-
ce, pun în valoare caracterul polifonic 
al activității științifico-didactice a 
profesorului Nelu Vicol, ce semnifică 
o imagine pe care toate textele editate 
de domnia sa – monografii, compen-
dii, culegeri, broșuri, ghiduri, artico-
le etc. (ele constituind 254 de lucrări 
cu un număr de 4226 de pagini) –, o 
construiesc în activitatea vie, activă 
și creativă, a Domniei sale; ele intră 
în dialog, se pun în valoare reciproc, 
stabilesc conexiuni pline de miez, reu-
șind să contureze convergențele inter-
disciplinare și chipul spiritual, moral 
și profesional al Domniei sale.

Lectura textelor/lucrărilor dlui 
Nelu Vicol îți provoacă plăcere, ele 
sunt interesante și ți se pare că se re-
feră anume la tine, te inspiră și te în-
nobilează!

În atare context, dl Nelu Vicol se 
bucură de admirație, de respect și de 
multe alte sentimente înalte și profun-
de ce s-au degajat și se degajă în con-
știința și evocările foștilor și actualilor 
studenți, masteranzi, doctoranzi și 
colegi din republică și din universi-
tăți românești. Este prilejul să punc-
tăm că Domniei sale i s-au decernat 
distincții onorifice (medalii și diplo-
me) ale Prim-ministrului Republicii 
Moldova, ale  Academiei de Științe a 
Moldovei, ale Ministerului Educației 
și Cercetării, ale Universității „Du-
nărea de Jos” din Galați, România, și 
ale Institutului de Științe ale Educației 
din Chișinău. Astfel, dialogul cu pro-
fesionistul și cercetătorul Nelu Vicol 
se înscrie semnificativ în întâlnirile 
memorabile ale oamenilor și aceasta 
ilustrează diversitatea de ipostaze ale 
vieții și personalității Domniei sale. 
Toate acestea se înscriu în categoria 
oamenilor de calitate, activi și crea-
tivi, cu prezențialitatea și cu prestanța 
unor asumpții și imperative într-un 
orizont cronospațial și într-o ambi-
anță informațională pluridisciplinară 
ce stimulează o cunoaștere profundă, 
multilaterală și o apreciere veridică, 
așa cum este ea, a activității profeso-
rului Nelu Vicol.

        Iuliana Petronela BARNA,
dr., conf.univ.,

Universitatea „Dunărea de Jos”, 
Galați, România

Evocarea personalității de profesio-
nist în sistemul și în procesul didac-

tic/pedagogic și de cercetare în științele 
limbajului, în științele sociolingvistice, 
psihopedagogice, socioeducaționale și so-
cioculturale, de manager și expert națio-
nal și conducător de doctorat a domnului 
Nelu Vicol, doctor în filologie, conferen-
țiar universitar, director adjunct al Insti-

tutului de Științe ale Educației și profesor 
asociat al Universității „Dunărea de Jos” 
din Galați, România, semnifică un semn 
nobil al ideii de umanitate, o cinstire a 
șansei timpurilor sale și a devenirii, un 
destin al asumpțiilor și al constantelor și 
registrelor omenescului, al artei de a se 
dărui și de a dărui.

NELU VICOL:  
SAVANTUL,  PROFESORUL,  
OMUL DE CULTURĂ
70 de ani de la naștere 
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Angela Olărescu: Stimată doam-
nă scriitoare, iată că se încheie un mi-
nunat an, Anul Renata Verejanu la Bi-
blioteca „Hristo Botev” din Chișinău. 
Cred că biblioteca noastră este invi-
diată frumos de toate bibliotecile din 
țară... Dumneavoastră ce aveți a zice?

Renata Verejanu: În invidie nu 
pricep, nu cunosc cu ce se mănâncă, 
dar anul a fost extraordinar... Pan-
demia, intimidată, s-a retras din ca-
lea creatorilor de valori, dar și a ci-
titorilor care prețuiesc și prietenesc 
cu măria sa, Cartea. De la Conferin-
ța online, la care a fost lansat volu-
mul „Album Renata Verejanu. Des-
tin în imagini” și până la Crăciu-
nul Oamenilor de Creație – un evan-
tai frumos, cum îmi place să zic, de 
evenimente au fost desfășurate la 
sau în parteneriat cu biblioteca pe 
care o conduceți. Au fost evenimen-
te originale, unice.

A.O.: E meritul Domniei voas-
tre. Rar întâlnești în aceste timpuri 
dificile un om atât de plin de idei 
optimiste, constructive, un produ-
cător permanent de idei noi, inedite 
și, mai ales, un om care știe cum să 
le implementeze, care preferă mun-
ca în echipă, preferă să implice mul-
tă lume bună în tot ce face pentru a 
oferi din experiența sa, unică și, mai 
ales, a oferi bucuria realizării aces-
tor proiecte literar-culturale și edu-
cațional-sociale. În acest timp, am 
învățat multe de la poetul și omul 
de cultură Renata Verejanu. Acum, 
aruncând o privire în urmă, ați dori 
să faceți o adnotare, din câteva pro-
poziții, la fiecare eveniment des-
fășurat sau la fiecare carte lansată 
pe parcursul acestui an, zis frumos 
Anul Renata Verejanu la Biblioteca 
„Hristo Botev”?

R.V.: De ce nu, deși ar fi mai 
bine să facă acest lucru cititorii mei. 
Eu, scriitorul, sunt curios să aflu 
cum e recepționată creația mea, 
cum sunt înțelese poemele mele de 
un cititor, de altul...  M-aș bucura 
mult să descopăr cititori care au pă-
truns metaforele mele până la cele 
mai mari adâncimi. Asta ar fi bucu-
ria cea mai mare a creatorului de li-
teratură, de artă veritabilă. Dar ar 
dura mult timp. 

A.O.: Voi încerca eu, în calita-
tea mea de cititoare și admiratoare a 
operei Renatei Verejanu. Dar vreau, 
mai întâi, să mă laud că în fondul 
de carte al bibliotecii noastre sunt 
aproape toate cele peste 70 de titluri 
de cărți editate ale Renatei Vereja-
nu (cărțile de poezie Iubirea pe toa-
te le vede, Metafora nemuririi, Pro-
vocați-mă, să devin genială, Ofran-
dă omeniei, Eu am știut să fac din 
viața mea o sărbătoare, Poetul Din-
tre Milenii, romanul Geniul Invizi-
bil etc). Or, cunosc să aveți pregătite 
spre editare și alte zeci de cărți. 

RV.: Muncesc la o colecție uni-
că - Colecția „Generația Dintre Se-
cole”, ce se constituie din 33 de vo-
lume de poezie, proză, eseuri, por-
trete, opinii, pledoarii, interviuri, 
nuvele filosofice, maxime și cuge-
tări..., cărți pentru adulți și pentru 
copii, cărți în română, rusă, engleză, 
franceză, germană, italiană, spani-
olă, olandeză, turcă, chineză... Co-
lecția necesită ani de zile de muncă 
de pregătire pentru editare. Dar pri-

mele cărți din aceas-
tă colecție originală 
deja au văzut lumina 
tiparului în anul care 
acum câteva zile a de-
venit o filă de istorie 
și sper să avem o lan-
sare a acestor volume 
cât de curând, chiar în 
primele săptămâni ale 
noului an...

A.O.: Biblioteca 
„Hristo Botev” a fost 
partener la importan-
te evenimente literar/
culturale desfășura-
te de Renata Vereja-
nu: la edițiile munici-
pale, naționale și inter-
naționale ale  Festiva-
lului Internațional de 
Poezie „Renata Vereja-
nu”,  la Forumul Oame-
nilor de Creație, a găz-
duit timp de o lună de 
zile Expoziția-Eveniment 
„Oamenii de Creație și Limba 
Română” (eveniment dedicat Ani-
versării de 30 de ani de la proclama-
rea independenței Republicii Mol-
dova), Mese rotunde, Conferințe on-
line, precum și nenumărate Lansări 
de carte, inclusiv a romanului „Ge-
niul invizibil”, unde am văzut cum 
alți colegi de breaslă ai dumitale se 
grăbeau să procure cartea la un preț 
de sute de lei.

R.V.: A fost o mare reducere, 
specială, pentru oamenii de cre-
ație. Romanul costă dublu sau și 
mai mult. Nu pentru că am mun-
cit la el peste zece ani, scriind 101 
variante. Ci pentru că e o temă des-
pre care nu a îndrăznit să scrie ni-
meni în Moldova, nimeni. Și pentru 
că să editezi pe cont propriu volu-
me de peste 400 pagini costă, pen-
sia mea îmi ajungea doar de 5 exem-
plare pe lună. Până adunam surse fi-
nanciare să editez un nou mic tiraj, 
continuam să redactez manuscrisul 
(m-am molipsit de la Ion Druță, ca-
re-și redactează cărțile și la tipogra-
fie), astfel se năștea o nouă varian-
tă. Primele variante au avut peste 
500 pagini. Editura Centrală a do-
rit să mă susțină, să-mi editeze mă-
car un titlu de carte, dar cărțile de 
proză nu trebuia să aibă mai mult de 
300 pagini. M-am văzut nevoită, cu 
inima îndurerată, să extrag din ro-
man un întreg subiect, nu am pu-
tut să arunc sute de pagini, așa că 
am început încă un roman. Dar cei 
cu dreptul de decizie de la ministe-
rul de resort nu au permis atunci 
editarea romanului Geniul Invizibil 

din contul statului, adică din con-
tul nostru, al contribuabililor. Eu, 
redactând varianta prescurtată, iar 
am trecut de 400 de pagini. Și În-
gerul păzitor, unul dintre persona-
jele romanului, a scris pe Facebo-
ok: „Se caută un sponsor spre a edita 
un roman genial”. Și în aceeași cli-
pă a primit răspuns de susținere. A 
fost un miracol. M-am apucat seri-
os de scris noua variantă. Așa  am  
editat  primul  tiraj  și  am  lansat  
romanul  în  varianta  anului  2017  
la  Centrul  Academic Internațio-
nal Eminescu, eveniment cu prile-
jul căruia dna Elena Dabija, direc-
toarea, a lansat „Anul Renata Vere-
janu”. Or, era vorba de o aniversa-
re anume. Primul cititor al romanu-
lui a fost colegul de condei, scriito-
rul Tudor Palladi, apoi a insistat să-i 
dau romanul  să-l citească criticul 
literar Ion Ciocanu. Dar nu aveam 
nici un exemplar de carte, căci îmi 
fusese șterpelit și ultimul exemplar. 

A.O.: Romanul Geniul Invizibil 
este o bombă în proza din republi-
că, în literatura contemporană. Edi-
torul propriului destin în confrunta-
rea sa cu un groaznic detractor, dez-
golește fața adevărată a sistemului 
totalitar, și poate că nu atât putrezi-
ciunea sistemului, cât lingăii acelui 
sistem, căci nu e vorba de un simplu 
detractor, ci de un șef de detractori, 

un asasin moral cu o rețea 
de detractori care au distrus 
multe destine, doar că ni-
meni din cei pătimiți nu cu-
noștea cine le distruge viața.

R.V.: Varianta, mai bine 
zis, ediția anului 2019, am 
lansat-o la Biblioteca „Hris-
to Botev”, unde micul tiraj, 
editat pe cont propriu, a fost 
procurat în câteva minute. 
Așteptam o critică virulentă, 
dar... lumea s-a îngrozit. În 
2021 am editat ediția a 3-a. 

A.O.: Această carte se 
cere editată într-un tiraj de 
sute de mii de exemplare...Să 
fie măcar câte un exemplar 
în toate bibliotecile lumii.

R.V.: Ce vis frumos...
A.O.: O mare curiozi-

tate avea să producă în rân-
dul celor prezenți lansarea 
a trei cărți traduse în alte 
limbi: В час когда кто-то 

любит тебя (în rusă), KUSS 
(în germană) și All men who pas-

sed through my heart (în engleză).
R.V.: Au urmat și alte tradu-

ceri: Saisons de mon âme (în fran-
ceză), Evasione dalle pene (în italia-
nă). E pregătit spre editare volumul 
„Eu vorbesc în limba ta, Tu vorbești 
în limba mea” cu poezii traduse în 
engleză, franceză, germană, italia-
nă, spaniolă, olandeză, turcă, alba-
neză... Și o nouă ediție a volumului 
В час когда кто-то любит тебя, 
la care am adăugat un grupaj de po-
ezii traduse de Svetlana Grigoriev. 

A.O.: Legendarul volum Ofran-
dă omeniei (ediția a V-a) și volumul 
Eu am știut să fac din viața mea o 
sărbătoare (ediția a III-a, nouă) au 
adunat o mulțime de cititori serioși, 
de admiratori adevărați, mă refer la 
elevii și profesorii de la Liceul „G. 
Meniuc” din capitală și la studenții 
și profesorii de la Colegiul Pedago-
gic „Alexei Mateevici”, mulți dintre 
ei cunoscând pe de rost multe poe-
zii din aceste volume, alții au încer-
cat să le pună pe muzică. Apogeul a 
fost lansarea volumului de 600 pa-
gini „Poetul Dintre Milenii”, volum 
nominalizat doi ani la rând la Pre-
miul Național, volumul care a adu-
nat cele mai multe premii la Saloa-
ne Internaționale de Carte de anver-
gură din țară și de peste frontierele 
ei, unul fiind Premiul „Omul Anu-
lui” (alături de academicienii Eu-
gen Doga, Mihai Cimpoi, Gheorghe 
Mustea), oferit de Compania Tele-
Radio-Moldova.

R.V.: În frumoasa mea carie-
ră de peste 50 ani de stagiu literar, 
nu am scris niciodată texte pentru 
cântece. Am creat o poezie serioa-
să, metaforică, filosofică, profun-
dă. Cunoșteam că o asemenea poe-
zie este imposibil de pus pe muzică. 
Dar iată că noua generație de com-
pozitori a îndrăznit și a reușit, prin 
intermediul muzicii scrise pe versu-
rile mele, să pătrundă adâncimile 
sufletești ale metaforelor, ale mesa-
jului poetic. Compozitorul Adrian 
Beldiman a scris muzică la poemul 
Eu culeg florile care se află în topuri 
de câțiva ani, a răsunat la toate pos-
turile TV din republică, mai întâi în 
interpretarea Patriciei Tanase, apoi 
a inclus-o în repertoriul său Cezara. 
Și tot A.Beldiman a scris muzica la 
Colindul Iubirii, interpretat de Da-
niela Bejan.

A.O.: Cunosc că Patricia Tana-
se și Daniela Bejan au fost lansate 
prin proiectul Dvs., Festivalul-Con-
curs Internațional al Talentelor Lu-
mii „Micul Prinț”.

R.V.: Cântece frumoase pe poe-
zii din aceste cărți a scris compozi-
toarea Lidia Ciubuc, interpreta Na-
talia Croitoru, interpretul Valeriu 
Mocanu (Tangoul anotimpurilor). 
Recent, dna Olga Trudov-Mațarin, 
compozitoare, șef de catedră la Co-
legiul „A. Mateevici”, m-a surprins 
cu un cântec, având ca temelie poe-
zia mea Lacrima. Acestui poem plin 
de durere muzica i-a dat lumină.

A.O.: Ne-a surprins pe toți, cei 
prezenți la lansarea de carte de la 
finele anului, la Biblioteca „Hristo 
Botev”. Doamnă Renata Verejanu, 
ce preconizați pentru anul care a so-
sit, 2022?

R.V. Nu fac planuri... Vrei să 
râdă Dumnezeu de noi? Vom lan-
sa un eveniment, altul, peste ceva 
timp vedem ce se încheagă, așa, in-
voluntar, de la sine, precum a fost și 
la Biblioteca „Hristo Botev”, și abia 
atunci îi dăm nume unui sau altul 
eveniment grandios sau mai puțin 
grandios.

A.O.: Recunosc, am avut marele 
noroc să vă cunosc personal, doam-
nă Renata Verejanu, poezia dumi-
tale citind-o de prin anii  -ai se 80׳
colului trecut. Vă mulțumesc pen-
tru o colaborare foarte fructuoasă 
cu Dvs. și cu organizațiile pe care le 
conduceți, desfășurând lunar (une-
ori chiar săptămânal) mari sărbători 
literare în biblioteca noastră, de pe 
bd. Grigore Vieru.

R.V.: Și eu mulțumesc la toți bi-
bliotecarii, profesorii, cititorii care 
m-au acceptat (să nu zic m-au în-
drăgit) ca poet, au acceptat ritmul 
meu de viață, de care nu se poate 
ține oricine, au acceptat curajul, în 
aceste timpuri când mulți se tem de 
propria umbră, au acceptat oportu-
nitățile de a face ceva în folosul so-
cietății în care trăim. Un impact ex-
traordinar, succesul vine de la sine.

A.O.: Multă sănătate și inspira-
ție, Poete drag.

Eveniment

Anul Renata Verejanu  
la Biblioteca „Hristo Botev”

Angela Olărescu, directoarea bibliotecii, în dialog cu poeta Renata Verejanu
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Așa cum o exersau înțelepții 
din antichitate, filosofia avea, îna-
inte de toate, o funcție formativă. 
Ea era trăire și gândire „din mers”, 
căutare perpetuă a unui adevăr 
spre firescul unei vieți cu rost.

Spre marele nostru regret, Ba-
sarabia (la ora actuală) a ajuns a 
fi „ţara clonelor avansate”, deoare-
ce obiectul Filosofia, regina știinţe-
lor, prin diverse tertipuri, a fost to-
talmente exclus din programele li-
ceale de studii, începând cu 1 sep-
tembrie 2002, devenind o discipli-
nă inutilă, o simplă idilă nostalgică 
sau lux intelectual, ceea ce înseam-
nă că societatea noastră doar atâta 
știe: să pregătească cetăţeanul  care 
nu trebuie să cugete.

Însă fără a studia gândirea filo-
sofică (ea încorporând/incluzând 
estetica, etica, logica etc.) nu te poţi 
numi intelectual în adevăratul sens 
al cuvântului. De ce anume filoso-
fie? Fiindcă e vorba de acea disci-
plină  spirituală, meditativă și se-
rioasă, care figurează cel mai com-
plet viziunea despre lume și via-
ţă, centrată de întrebarea funda-
mentală: Cine este Fiinţa umană și 
ce e ceea ce există?, însoţindu-l pe 
Homo sapiens în traseul său dezvă-
luitor. Cultivarea genurilor filosofi-
ce, într-un mod sau altul, marchea-
ză faza de maturizare a unei cul-
turi, ceea ce, evident, nu prea i-a 
convenit enclavei noastre guverna-
mentale de până mai ieri, de toa-
te „culorile” și cu toate „ambiţuri-
le” ei, dar care mai purta și oche-
lari de cal...

Volens-nolens, odată cu în-
cheierea fiecărui an școlar, cohor-
te întregi de talente autentice se ri-
sipesc, mii de spirite tinere alese 
sunt înghiţite de anonimat, ajung 
îngeri cu aripi frânte/schilodite, cu 
creier ce poate gândi, dar e lipsit de 
orice antrenament, deoarece se fac 
absente perspectiva, condiţiile pro-
pice etc., însă tot mai prezentă se 
simte lespedea rece a celor care mai 
zdrobesc spiritul naţional, trans-
formându-l în „deșertăciunea de-
șertăciunilor”... 

De ce toate aceste „modelări 
și mutilări” programatice împotri-
va minţii elevului autohton, adică a 
viitorului acestui stat? De fapt, la ce 
te mai poți aștepta într-o societate 
aflată într-o interminabilă degrin-
goladă, unde știinţa înţelepciunii 
îi redusă la mentalitatea stomacu-
lui și a actului sexual infantil, dacă 
e să amintim ediţia enciclopedică 
Viaţa sexuală. Întreaga frământare 
cotidiană, vorba vine, se rezumă la 
„clipa plăcerii de moment”.

Nu cumva, de bună seamă, li-
ceenilor le-au fost create „cele mai 
prielnice condiţii” de sufocare în 
aerul rarefiat al societăţii noas-
tre basarabene plină „de tâmpiţi și 
tâmpenii” (Tudor Rusu).

Șansa primordială a fost și ră-
mâne valoarea. Poţi fi ajutat, îm-

pins chiar, dar treaba asta nu merge 
la infinit dacă nu există VA-LOA-
RE. Mai e ceva: prostia moare oda-
tă cu omul, înţelepciunea rămâne și 
după el.

Filosoful antic grec Epictet 
menţiona: „Viaţa la voia întâmplă-
rii e ca apa revărsată: tulbure, greu 
de răzbătut, zgomotoasă și repede 
trecătoare. Pe când viaţa orientată 
după un ideal e ca un izvor nese-
cat: curat, limpede, gustos, răcori-
tor, înviorător, căutat de toţi, bogat 
și pururea fără sfârșit...”

Regretatul profesor universitar 
Vasile Ţapoc sublinia următoarele: 
„Prin actul  de culturalizare, filo-
sofia  nu numai că îmbogăţește vi-
itorul specialist cu informaţii des-
pre lume (pe care le obţine și la alte 
discipline didactice – D.P.), ci se in-
clude într-un proces mintal de tre-
zire și orientare, de împlinire a ca-
pacităţilor ascunse, latente. Până la 
acel moment ele ar putea rămâne 
neangajate în formarea lui ca per-
sonalitate și specialist. Filosofia 
merită să fie studiată poate nu atât 
pentru a găsi răspunsuri la între-
bări, ci, mai ales, pentru valoarea 
întrebărilor înseși, pentru faptul că 
acestea pun în mișcare intelectul și 
raţiunea noastră, făcându-le imune 
la dogmatism. Un om cu o cultu-
ră filosofică avansată posedă spirit 
critic în judecată, precum și voinţă 
fermă. În filosofie e important și să 
cunoști, dar mai important e să știi 
să fii, să știi să-ţi provoci rodnicia 
propriei fiinţe”.

Filosofia a apărut pentru a-l 
face pe om responsabil de calita-
tea propriei existenţe și tot ea, de 
aproape trei milenii, continuă să-l 
salveze pe om de la disperare, îi dă 
posibilitate să-și manifeste calităţi-
le, oferindu-i vieţii acestuia rostul 
meritat. Gânditorul Victor Frankl, 
de exemplu, a „experimentat” pe 
propria piele funcţia formativă, lo-
go-terapeutică a valorilor spiritu-
ale general-umane promovate tra-
diţional de filosofie, în lagărele de 
concentrare din timpul războiu-
lui. Anume aceste valori i-au aju-
tat să dea sens vieţii chiar și în si-
tuaţii când, adeseori, moartea era 
de preferat existenţei pline de chin 
și umilinţă. Prin opera și biografia 
sa V. Frankl a demonstrat (o dată 
în plus) valoarea formativă a filo-
sofiei.

Cum se procedează la noi? Ca 
să nu întrezărească prea multe, noii 
generaţii parcă i s-ar ordona: „Nu 
gândi, savurează clipa plăcerii de 
moment și permite-i creierului să 
plutească nestingherit în albia de-
șertăciunii deșertăciunilor”. Lipsa 
de ideal (într-o atare situaţie), care 
provoacă golul existenţial, își ma-
nifestă din plin influenţa negativă 
anume în condiţiile satisfacerii de-

pline a necesităţilor inferioare, adi-
că a depășirii sărăciei absolute.

S-a invocat mereu organicul, 
în cea mai „organizată manieră”, ca 
să se nimicească CRE-A-ŢI-A. S-a 
mizat pe faptul că omul se conso-
lează repede și uită că este victima 
propriilor iluzii. Cineva  înţelege 
foarte bine că resemnarea exclude 
GÂN-DI-REA. 

Repetăm, ca să nu devină pie-
se de schimb pentru mașina idioţe-
niei umane, viitorul adolescenţilor 
trebuie format prin intermediul FI-
LO-SO-FI-EI. Ea, precum bine se 
știe, nicidecum nu poate fi numită  
„un nou obiect de studiu” – locul ei 
ab initio e-n capul mesei! Și nu ca 
obiect opţional, ci ca unul de bază.

SUA și ţările europene au in-
trodus în învăţământul școlar și 
preșcolar programul Filosofia pen-
tru copii care, alcătuită de filosofi, 
savanţi și profesori, exploatează  
funcţia educativ-formativă a aces-
teia – educarea în spiritul valorilor 
general-umane și orientarea spre 
anumite idealuri în viaţă. Pentru a 
apropia  copiii de filosofie, trebu-
iesc utilizate materiale/surse spe-
cifice: povestiri, mituri, prover-
be, maxime, cugetări etc. Discuţii-
le în jurul conţinutului lor vor con-
tribui, indubitabil,  la formarea de-
prinderii de a filosofa, nu doar de a 
memoriza informaţia concretă. Un 
rol important îi revine, neîndoiel-
nic, educatorului, care este impus 
de circumstanţe să prezinte materi-
alul sub formă de problemă, iar re-
zolvarea ei să decurgă prin dialog 
socrateian. Tot el trebuie să asigu-
re o  atmosferă de  libertate depli-
nă. Acestea sunt regulile necesare 
oricărei declanșări (la copii sau la 
adulţi) a filosofării.

Arthur Schopenhauer  vorbea 
de următoarele cerinţe ale filosofă-
rii: „ În primul rând, să nu lași o 
problemă să-ţi stea pe inimă, adi-
că să rămână nerezolvată; în al doi-
lea rând, a duce la o clară conștiin-
ţă toate lucrurile de la sine înţele-
se pentru a le concepe ca probleme. 
În sfârșit, pentru a filosofa cu ade-
vărat, spiritul trebuie să fie pe de-
plin liber...”

Schopenhauer socoate de cuvi-
inţă să demonstreze valoarea filo-
sofării în baza unui exemplu con-
cret – versurile lui Goethe din „Fa-
ust”: „Ce ţi-a lăsat străbunul din 
străbuni / Ca să-l posezi, câști-
gă-l iară”. Și continuă: „Le comen-
tez în felul următor. A găsi cu mij-
loace proprii, independent de îna-
intași, fără a ști de ei, ceea ce unii 
gânditori au găsit înaintea noastră 
este un lucru de mare valoare și fo-
los. Pentru că ceea ce este gândit de 
tine însuţi înţelegi mult mai temei-
nic, decât ceea ce este învăţat”.

Astăzi, evident, există un învă-
ţământ filosofic universitar – De-
partamentul Antropologie și Fi-
losofie al USM, dar care este sco-
pul său ultim? Fără nicio îndoia-
lă, sunt pregătiţi specialiști califi-
caţi (îi cunosc îndeaproape pe mai 
toţi membrii subdiviziunii, profe-
sori și conferenţiari de elită), dar, 
când te gândești că AȘM are doar 
6 unităţi, ţi se face părul măciucă 
și-ţi crapă mintea de prostia uno-
ra care au aruncat filosofia licea-
lă în tomberoane, insul aplicân-

du-i în modul cel mai sadic teoria 
lui Lenin: „Dacă vrem să distru-
gem o naţiune, atunci trebuie să-i 
distrugem morala (adică spiritul și 
intelectul – D.P.). După aceea, ne 
va cădea naţiunea ca un fruct copt 
în palmă”. Tupeul, cu părere de rău, 
nu a fost corijat, răstimp de 20 ani, 
de către succesorii săi, rămași „ne-
muritori și reci” și ei, deși nu chiar 
toţi au fost constipaţi.

Apropo, calitatea de a fi speci-
alist autentic de filosofie, pe treap-
ta de adevărată vocaţie, se realizea-
ză doar în cadrul relaţiei dintre un 
didaskalos și akõusanthes (la noi vi-
itorul profesor e lipsit de liceeni). 
Nu poţi fi un profesor în adevăra-
tul sens al cuvântului fără a avea 
studenţi sau elevi în jurul tău, dar 
nici elev sau student, dacă nu ai un 
profesor. E vorba, indubitabil,  de o 
relaţie specifică /deosebită, în care 
unul nu poate exista fără celălalt. 

Esenţa relaţiei profesor-dis-
cipol, așadar, se consumă în actul 
studierii care, evident, trebuie în-
ţeles / imaginat ca o transmitere 
de cunoștinţe de la cel care deja le 
are, adică profesorul, către cel care, 
la moment,  nu le posedă, dar este 
dispus să le asimileze – învăţăcelul.

Învăţământul filosofic lice-
al dispune de un Curriculum bine 
pus la punct (de nu s-ar fi pierdut 
pe undeva). România ne-a donat 
mii de manuale extraordinare în 
domeniu pentru clasele a X-a – a 
XII-a, dar ele au nimerit în „aba-
torul” Fabricii de carton din Do-
bruja, unde au fost transformate în 
hârtie igienică. La ce alta pot ajun-
ge unele capete pustii! 

Guvernanţii noștri de altă dată, 
desigur, mereu „miniștri și func-
ţionari în exerciţiu”,  nu au purtat 
nicio responsabilitate și de la ei nu 
prea aveai ce solicita... Domnul mi-
nistru Anatolie Topală, manage-
rii de licee și colegii, profesorii, în-
treaga intelectualitate trebuie să în-
ţeleagă întâi de toate, că „din nimic 
nu se poate face nimic” (Lucretius).

Să rămână Filosofia și de acum 
încolo o idilă nostalgică sau un lux 
intelectual aruncat la gunoi?  Că 
MARE ar mai fi păcatul...

Vom fi și în continuare o turmă  
spirituală docilă sau vom redeve-
ni o COMUNITATE LUMINATĂ, 
cum eram între cele două războaie  
mondiale?

Oare și de data aceasta, deja a 
câta oară, modestele noastre noti-
ţe/izvodiri vor rămâne un „vox cla-
mantis in deserto”? Reafirmăm teza 
că non-valorile, cu toate atribute-
le lor, vin și pleacă, pleacă și vin, 
iar Filosofia a fost și trebuie să ră-
mână Regina tuturor știinţelor și 
Mama Înţelepciunii. Principalul e 
să  nu desperăm, ci să CRE-ĂM și 
să IN-SIS-TĂM, deoarece condi-
ţia rodniciei spiritului e libertatea. 
Funcţia formativă a filosofiei cre-
ează premisele acestei libertăţi, ză-
dărnicind pseudoadevărurile înve-
chite și transformate în dogmă, pu-
nându-le sub semnul incertitudinii 
și al îndoielii.

Să reaprindem Făclia gândirii 
de mâine a Neamului Românesc 
din Basarabia. Să înaintăm mereu 
pe calea cunoașterii! Filosofia for-
mativă trebuie să-și regăsească te-
renul cel mai fertil în mediul ado-

lescentin-liceal..., fiindcă anume ea  
„te învaţă nu numai să folosești co-
rect intelectul și raţiunea, ci îţi pro-
cură și alte capacităţi, căci filosofa-
rea nu se reduce numai la formarea 
capacităţii de a gândi productiv. Ea 
îl poate face pe om mai Om. Prin-
tr-un exerciţiu spiritual, filosofia 
trebuie să-ţi transforme viziunea 
despre lume într-o optică proprie 
care, trăită în viaţă, să producă și 
o metamorfoză a personalităţii pe 
măsura capacităţilor tale înnăscu-
te. Mereu va fi important nu atât să 
ţii discursuri filosofice, cât să tră-
iești filosofic, adică să-ţi conduci 
viaţa cu ajutorul raţiunii, practi-
când valori morale. Acest lucru ar 
trebui să devină o normă  pentru 
copii și adulţi” (Vasile Ţapoc).

Așadar, anume prin filosofie 
individul uman capătă o șansă mai 
mare de a se automodela. Mirarea 
noastră constă în faptul că filoso-
fia formativă în Republica Moldo-
va e în stare de hibernare spiritu-
ală, un fel „moarte clinică” a cuge-
tului... Până când și până unde?...

Dumitru PASAT

Două  decenii  de  hibernare  spirituală...
Dacă oamenii s-au îndeletnicit  

cu filosofia
spre a evita neștiinţa, e limpede  

că au năzuit spre cunoaștere  
pentru a dobândi 

o pricepere a lucrurilor.
Aristotel

(Continuare din pag. 2)

Tamara STRATULAT, 
profesoară de istorie

Impactul tehnologiilor In-
formaționale asupra copiilor 
au beneficii, dar utilizate in ex-
ces și fără un control parental 
pot avea efecte negative asu-
pra sănătății fizice și psihice.  
1. Utilizarea in exces poate 
contribui la „amorțirea” emi-
sferei stângi, care este respon-
sabila de analiza, sinteza și 
lucrează doar emisfera dreapta 
a creierului, care tratează da-
tele primite in mod necritic. 
În consecință scad rezultatele 
școlare și elevii nu mai pot în-
văța, memora, înțelege. 2. Faci-
litează agresivitatea și un com-
portament antisocial. Copiii se 
străduie sa copie modele de la 
televizor, mai ales ca ei deseori 
încurca viața reala cu cea vir-
tuală. În consecință crește rata 
delicvenței juvenile, imaginile 
violente de pe micul ecran se 
vor înscrie în memoria copilu-
lui pe o perioada îndelungată. 
3. Cel mai grav ca foarte mulți 
copii, nu au modele reale in fa-
milie, dar se inspira doar de la 
modele virtuale. În consecință 
atunci când in viața reala, apar 
probleme, copii se dezamăgesc 
și apare anxietatea, depresia. 
4. Publicitatea reprezintă o 
problemă majoră, deoarece 
copiii își doresc orice produs 
reclamat. În consecință apa-
re nemulțumirea, frustrarea. 
Copiii au nevoie de tehnologii 
dar noi, maturii, trebuie sa le 
punem limite de timp și de a 
accesa informații utile.
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Mileniul III a marcat lumea con-
temporană cu o explozie  informa-
țională, științifică, tehnologică, dar 
și  intelectuală. Această dinamică în 
ascensiune continuă a creat un șir de 
probleme complexe în toate sferele 
de activitate umană - socială, eco-
logică, politică, umanitară etc., care 
se intersectează și se completează 
reciproc, devenind interdependente 
și indispensabile. Pentru a răspunde 
provocărilor și schimbărilor caracte-
ristice, omenirea urmează să identifi-
ce soluții relevante, punând accentul 
pe educație, inclusiv prin adoptarea 
de noi politici și acte normative.

În Republica Moldova au fost 
adoptate un șir de acte normative 
(Codul Educației, Strategia de dez-
voltare a educației pentru anii 2014-
2020 „Educaţia-2020” etc.), meni-
te să asigure reformarea Sistemului 
de învățământ și ajustarea sa la ne-
cesitățile societății. Calitatea educați-
ei determină, în mare măsură, calita-
tea vieţii și creează oportunități pen-
tru realizarea în volum deplin a capa-
cităților fiecărui cetățean.

În învățământul profesional teh-
nic se observă tendințe de integra-
re ale componentelor conținutului 
curricular. Acest proces se inițiază  
din imposibilitatea uneia dintre dis-
cipline să asigure pe deplin formarea 
de competențe pentru un domeniu. 
Procesul de învățământ se realizează 
prin intermediul disciplinelor funda-
mentale și de specialitate și are ca fi-
nalitate formarea competențelor pro-
fesionale la elevi într-un anumit do-
meniu. Abordarea integrată a con-
ținuturilor materiei creează un me-
diu favorabil pentru studiu, dezvol-
tă creativitatea și  talentul elevului, în 
selectarea și procesarea informației, 
asigură formarea competenței de cu-
noaștere științifică, în context inter- 
și transdisciplinar și devine o priori-
tate educațională.

 

ABORAREA INTER  
ȘI TRANSDISCIPLINARĂ

INTERDISCIPLINARITATEA 

„Cel mai puternic argument pentru 
interdisciplinaritate este chiar faptul 
că viața nu este împărțită pe disci-
pline”   J. MOFFETT

Interdisciplinaritatea reprezin-
tă o interacțiune existentă între două 
sau mai multe discipline, care poa-
te să meargă de la simpla comuni-
care de idei până la integrarea con-
ceptelor fundamentale privind epis-
temologia, terminologia, metodolo-
gia, procedeele, datele și orientarea 
cercetării.

Într-un document UNESCO, 
problema interdisciplinarității este 
pusă în următorii termeni: „Există 
numeroși factori care subliniază că 
interdisciplinaritatea a devenit o ne-
cesitate și apare ca o consecință lo-
gică a integrării tuturor tipurilor de 
conținuturi în perspectiva educați-
ei permanente, iar marile probleme 
ale lumii contemporane, problema-
tica economică, morală sau estetică 
se pretează în mod cu totul special la 
o tratare interdisciplinară.

Interdisciplinaritatea este o in-
teracțiune, intersectare între două 
sau mai multe discipline și poate fi 
realizată prin comunicare simplă, 
transfer de idei și conținuturi, din-
tr-o disciplină în altă, prin identifi-
carea subiectelor comune mai mul-
tor discipline, ce asigură realiza-

rea obiectivelor învățării și forma-
rea competențelor profesionale (lu-
area deciziilor, rezolvarea  proble-
melor, integrarea în comunitate, cu-
noașterea tehnicilor și metodelor de 
învăţare eficientă). Indiferent de dis-
ciplină, interdisciplinaritatea se re-
alizează prin utilizarea unor strate-
gii de predare – învăţare bazate pe 
probleme. Ideea constă în faptul că 
nici o disciplină din planul de învă-
țământ nu este un domeniu închis 
și  pot fi stabilite legături între disci-
pline. Prin abordare interdisciplina-
ră se urmărește atingerea competen-
țelor si realizarea interdependentei 
dintre discipline, ce implică inter-
secția și suprapunerea lor pe anumi-
te segmente de conținut, facilitând 
transferuri de cunoștințe pe orizon-
tală între discipline. În acest mod 
se identifică răspunsuri la întrebări 
care nu pot fi soluționate prin me-

tode sau abordări standard și oferă 
o imagine integrată asupra fenome-
nelor și proceselor studiate în cadrul 
diferitelor discipline din planul de 
învățământ și permite aplicarea cu 
succes a cunoștințelor și abilităților 
dobândite în practică. Prin urmare, 
este binevenită să devină o compo-
nentă a procesului de instruire, pen-
tru a asigura formarea și dirijarea 
efectivă a învățării. În cazul promo-
vării studiului integrat în activitatea 
didactică se pune în valoare materia 
de studiu dar și informația dobândi-
tă din alte surse informaționale (ex-
cursia, internetul, vizită de studiu, 
proiectul, etc.), ce contribuie în final 
la lărgirea orizontului de cunoaștere 
al elevilor, formarea unei personali-
tăți inovatoare ce analizează și înțe-
lege fenomenele naturii, iar cunoș-
tințele achiziționate în așa mod pot 
servi suporturi pentru însușirea ele-
mentelor de conținut.

La nivel instituțional procesul de 
implementare a interdisciplinarității 
trebuie să se regăsească la etapa de 
proiectare și elaborare a documente-
lor normative (curriculumul, planul 
de învățământ, regulamente, ghi-
duri școlare), precum și cele ale acti-
vităților de predare-învăţare-evalu-
are realizate în auditoriu sau extra-

didactic. Proiectul didactic, elabo-
rat trebuie să pună accentul pe me-
canismele de transformare a cunoș-
tințelor teoretice în competenţe pro-
fesionale valoroase, care contribuie 
la o înțelegere cât mai bună din par-
tea elevilor. 

Exemplu: În componenta fun-
damentală a planului de învățământ, 
specialitatea ,,71330 Electrificarea 
agriculturii”, se regăsesc șase disci-
pline (Materiale electrotehnice, Ba-
zele teoretice ale electrotehnicii, Ba-
zele electronicii și microprocesoa-
re, Desen Tehnic, Mașini electrice, 
Securitatea și sănătatea în muncă), 
pentru care implementarea inter-
disciplinarității este necesară, având 
în vedere aplicabilitatea directă în 
practică a competențelor achiziți-
onate de elevi și înseamnă acțiuni 
concrete în elaborarea conținuturi-
lor și a metodologiilor, pentru studi-
erea fenomenelor electrofizice în di-
namică lor, deschizând calea spre în-
țelegerea unor fenomene complica-
te. Interdisciplinaritatea între Desen 
tehnic și Bazele teoretice ale electro-
tehnicii, Bazele electronicii și micro-
procesoare, Mașini electrice, se re-
alizează în special în planul redării 
corecte a elementelor și legăturilor 
logice între ele pe schemele electrice 
principiale, pe de o parte, și citirea 
lor cu asamblarea circuitelor electri-
ce și electronice, pe de altă parte. În 
acest caz fiecare schemă (element, 
legătură, inscripție, marcare, notare) 
se realizează în spirit de desen teh-
nic. (Vezi Fig.1) Același lucru este 
valabil pentru Bazele teoretice ale 
electrotehnicii și Bazele electronicii 
și microprocesoare, Mașini electri-
ce, Materiale electrotehnice, în pla-
nul înțelegerii principiilor construc-

tive și de funcționare a elemente-
lor. În această ordine de idei, se în-
cadrează și Securitatea și sănătatea 
în muncă pentru Bazele teoretice ale 
electrotehnicii, Bazele electronicii 
și microprocesoare, Mașini electri-
ce în planul prevenirii accidentelor 
de orice tip. Realizarea interdisci-
plinarității în mare măsură depinde 
de talentul profesorului, care trebuie 
să posede studii inginerești și peda-
gogice, precum și o bună cunoaște-
re a disciplinelor fundamentale, ne-
maivorbind de matematică și fizi-
că. Proiectarea demersului educați-
onal prin obiectivele trasate, selecta-
rea metodelor de investigare a feno-
menelor electrofizice cu aplicare în 
practică impun o bună pregătire în 
domeniu, cunoașterea fiecărei disci-
pline în parte și o permanentă for-
mare în domeniu 713 Electrotehni-
că și energetică.

 

 
 

Desen 
Tehnic 

Mașini 
Electrice 

Bazele 
Teoretice ale 

Electrotehnicii 

Bazele 
Electronicii și 

Microprocesoare 

Fig.1. Interschimbabilitatea realizată 
în spirit de desen tehnic

 

TRANSSDISCIPLINARITATEA 

Transdisciplinaritatea repre-
zintă gradul cel mai înalt de integra-
re, mergând adesea până la fuziune. 
Fuziunea este faza cea mai complexă 
și mai profundă a integrării.

Transdisciplinaritatea reprezin-
tă o consolidare a cunoștințelor spe-
cifice diferitor discipline și este cen-
trată pe înţelegerea lumii reale cu 
problemele sale importante. Finali-
tatea învățării nu mai este cunoaște-
rea disciplinei ca rezultat al demer-
sului profesorului, dar este un pro-
ces mult mai complex cu multiple 
activităţi cognitive și de integrare 
socială. Abordarea transdisciplinară 
asigură formarea competențelor de 
specialitate, autocunoaștere, sociale, 
morale, civice necesare pentru inte-
grarea elevilor în lumea reală și an-
gajarea în câmpul muncii. Profesorii 
care optează pentru organizarea ac-
tivităților didactice cu caracter tran-
sdisciplinar necesită o formare și ex-
periență psihopedagogică și de spe-
cialitate pentru a fi capabil să proiec-
teze conținuturi, prin care sunt puse 
în evidență legăturile dintre disci-
pline. Informațiile asimilate de elevi 
la aceste ore cât și la activitățile ex-
trașcolare generează mecanisme de 
transformare a noțiunilor teoretice 
în competențe profesionale. 

Exemplu: O temă de mare actu-
alitate prezentă la toate nivelele de 
învăţământ sunt sursele regenerabi-
le de energie (energia eoliana, sola-
ră, hidroelectrică, geotermală, bio-
masa, biocombustibilii), numită și 
energia verde, care constituie o al-
ternativă a combustibililor fosili și 
contribuie semnificativ la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. În 
componenta opțională a planului 
de învățământ, specialitatea ,,71330 
Electrificarea agriculturii”, se regă-
sește disciplina ,,Surse regenerabi-
le de energie”. La orele teoretice ele-
vii sunt familiarizați cu principii-
le de obținere a energiei verzi, însă 
pentru evaluare accentul se pune pe 
proiect. Proiectul reprezintă un pro-
dus sau soluționarea unei probleme, 
ce implică: analiza surselor biblio-
grafice, formulare unui concept, cre-
aţie, cercetare, dеsign, susţinеre, im-
plеmеntare, dar și timp. Deseori ele-
vii aleg acest subiect și pentru partici-
parea la conferințele științifice. Reali-
zarea proiectelor de eficiență energe-
tică se bazează pe integrarea cunoș-
tințelor acumulate, în ascendență pe 
verticală, la disciplinele fundamenta-
le, de specialitate și economice. Este 
importantă nu numai realizarea teh-
nică, obținerea energiei, dar și argu-
mentarea eficienței energetice, calcu-
lul economic. Un proiect ingineresc 
bine realizat și susținut va avea drep-
tul la viață, la implementare și dese-
ori în practică transdisciplinaritatea 
se manifestă nu numai prin integra-
rea cunoștințelor obținute de elev la 
toate componentele planului de în-
vățământ, inclusiv practicile, dar și 
prin consultarea profesorilor de spe-
cialitate. În unele cazuri este necesară 
extinderea - elevul efectuează vizite 
de studiu la întreprinderile de profil.  
(Vezi Fig. 2)

 

Fig. 2. Etapele realizării 
transdisciplinarității prin proiect

 
Punctul culminat al realizării 

transdisciplinarității în învățămân-
tul profesional tehnic este elabora-
rea proiectului de diplomă, pentru 
care sunt admiși, conform planului 
de învățământ, doar elevii cu o reu-
șită mai mare de 8 (opt).

  
CONCLUZII

Tinerii reprezintă speranța și  vi-
itorul țarii. Țara trebuie să le asigu-
re un viitor. Pentru integrare în soci-
etate și realizare în plan profesional 
al absolvenților din învățământului 
profesional tehnic este necesar de 
aplicat în procesul de predare-învă-
țare-evaluare a temelor cu caracter 
inter- și transdisciplinar, ce ar per-
mite integrarea și consolidarea cu-
noștințelor pe verticală și orizonta-
lă, cu aplicarea ulterioară în practi-
că. Transdisciplinaritatea este cheia 
cu care fiecare elev poate să-și alea-
gă traseul de dezvoltare profesiona-
lă, culturală și spirituală.

RECOMANDĂRI:

Abordarea inter -și transdisci-
plinară a instruirii prin miniproiec-
te și proiecte la toate disciplinele și 
unitățile de curs, în mod special la 
orele de studiu individual  din com-
ponența planului de învățământ.

În sprijinul profesorului

Dumitru PASAT

Abordarea inter - şi transdisciplinară, în contextul curriculumului 
pentru învățământul profesional tehnic

MOTTO:  
„Non scholae  

set vitae discimus –
 Nu pentru școală,  

ci pentru viață învățăm.”
Seneca

Iurie PETRIC,
master în științe ale educației,

director adjunct, 
profesor de discipline  

fundamentale și de specialitate, 
grad didactic I,

IP Colegiul Tehnic Agricol  
din Soroca

Viață investită  
cu dăruire  
în sistemul 

educațional
MESAJ DE FELICITARE DOAMNEI  

VRABIE EMILIA CU OCAZIA 
ATINGERII UNOR CULMI 

ALE PROFESIONALISMULUI 
PEDAGOGIC

La împlinirea onorabilei 
vârste, avem deosebita plăce-
re de a transmite un mesaj de 
felicitare, cu profunde conota-
ții de gratitudine, dnei Emilia 
Vrabie, metodist principal 
din cadrul Direcției Educație 
Dondușeni, pentru viața sa 
investită cu dăruire în sistemul 
educațional, ocupând funcții 
didactice și manageriale. 

Mult stimată Doamnă  
EMILIA VRABIE! 

Cu alese gânduri de recu-
noștință ne exprimăm respec-
tul față de tactul și talentul 
profesional manifestat, obiec-
tivitate, corectitudine și res-
ponsabilitate, enormă putere 
de convingere, omenie și cum-
secădenie, afirmate în spiritul 
culturii pedagogice.

La finalul acestor gânduri 
vă urăm să aveți parte de să-
nătate și viață lungă, de putere 
de muncă și tinerețe spirituală, 
multe satisfacții profesionale 
pe care le meritați cu adevărat!

Fie ca acest frumos jubileu 
să vă facă să trăiți încă o dată 
cele mai frumoase amintiri pe 
care le-ați adunat de-a lungul 
vieții! 
Cu multă admirație și prețuire, 

colegii din cadrul 
 DE Dondușeni
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,,Copacul lui 
Eminescu”

Comunitatea Hai, Mol-
dova, și Million Trees 

Moldova au premiat câști-
gătorii concursului națio-
nal „Arta Pământului”.

Autorii lucrării: 
Bogdana Cazacu – 14 ani; 
Nicolae Poparcea – 13 ani; 
Ludmila Starciuc – 14 ani.
Elevii clasei a VIII-a din In-

stituția Publică Gimnaziul Țaul, 
satul Țaul, raionul Dondușeni, 
au participat la concursul repu-
blican organizat de echipa Hai, 
Moldova, cu lucrarea ,,Copa-
cul lui Eminescu”, la comparti-
mentul Arta Pământului. Prin 
participarea la acest concurs și-
au propus să aducă tinerii mai 
aproape de natură, dar și să con-
tribuie la dezvoltarea unui pu-
ternic simț de apreciere pentru 
frumusețea naturii. 

În final, au fost mențio- 
nati cinci câștigători din cei pes-
te 400 de participanți. Pentru lu-
crarea efectuată elevii din Insti-
tuția Publică Gimnaziul Țaul au 
fost premiați cu 50 de puieți de 
tei și arțari.

Copacii primiți în dar, 
chiar în ziua livrării, au fost să-
diți în scuarul gimnaziului. Ast-
fel, instituția s-a ales cu o alee 
nouă - Aleea teilor, care se în-
tinde acum paralel cu strada, 
„Mihai Eminescu” din centrul 
satului. 

Suntem mândri pentru re-
zultatul final care i-a unit pe 
elevi și mai mult. În urma activi-
tății de salubrizare, ei au înțeles 
că nici un ban din lume nu va-
lorează mai mult decât dragos-
tea de țară, grija pentru neam, 
responsabilitatea de azi pentru 
ziua de mâine. De aceea, și-au 
luat angajamentul să aibă gri-
jă ca acești firavi copaci odată 
cu trecerea anilor să-și  desfacă 
larg brațele spre soare și să bu-
cure trecătorii cu parfumul flo-
rilor și foșnetul frunzelor, amin-
tindu-le că teiul a fost copacul 
preferat al lui Eminescu. 

Angela POPARCEA,
învățătoare, 

Gimnaziul Țaul, raionul 
Dondușeni

Didactica la zi

Activitatea s-a desfășurat în 
ajunul Nașterii Mântuito-

rului, pe stil nou (24 decem-
brie, 2021), în clasa a VI-a B 
a Liceului Teoretic „Nicolae  
Milescu-Spătarul” din mun. 
Chișinău.

Desfășurând această lecție mi-
am stabilit drept scopuri:
* Promovarea obiceiurilor și tradi-

ţiilor populare în baza lecturilor;
*  Familiarizarea copiilor cu datinile 

străbune; 
*  Promovarea bibliotecii și lecturii 

printre copii;
*  Organizarea benefică a timpului 

liber.

În cadrul lecției, mi-am propus 
realizarea unor obiective, prin care 
copiii să fie capabili:

–  să explice semnificația Cră-
ciunului pentru ei și senzații-
le pe care le-ar genera absența 
acestei sărbători în viața lor;

–  să citească corect și expresiv 
poeziile în diferite forme (cu 
voce tare; liniștit);

–  să dezvolte interesul pentru 
cunoașterea și înțelegerea 
diversității naturale și umane. 

Educaţie civică: 
1.  Explorarea unor norme mo-

rale care reglementează rela-
țiile cu ceilalți oameni;

2.  Explorarea unor valori mora-
le care stau la baza relațiilor 
dintre oameni;

3.  Relaționarea pozitivă cu cei-
lalți, în rezolvarea unor sar-
cini simple de lucru.

Decor: un colţ de casă mare, 
brad, o farfurie mare cu mere și nuci, 
dulciuri, colaci;

expoziţie de publicaţii și cărți cu 
tema „Datini și tradiţii strămoșești”.

Eleva1:
Vin sărbătorile, vin sărbătorile!
Din an în an sosesc la noi la geam 

cu moș Crăciun.
E ger cumplit și drumu-i greu, dar 

vine-un an mai bun!
Elevul 2:
Veniţi, veniţi de sărbători, veniţi, 

veniţi cântând!
Să fie rodnic Anul Nou, și Pace pe 

pământ.
Azi cu străbunii cânt în cer colin-

dul sfânt și bun.
Tot Moș era și-n vremea lor bătrâ-

nul Moș Crăciun!
Gospodina
Asta-i ziua, ziua mare, ziua mare 

de Crăciun,
În astă zi de sărbătoare vă doresc 

ce e mai bun!
Astăzi s-a născut Hristos, Mesia 

cel luminos,
Lăudaţi și cântaţi și vă bucuraţi!
Elevii:
Am venit să colindăm, pe Hristos 

să lăudăm!
Gospodina:
Lăudaţi și cântaţi, și vă bucuraţi!
(Colindul „O, ce veste minunată!”, 

de A. Păunescu)
 

Gospodina (le oferă dulciuri):
Mulţumesc pentru colind, dragii 

mei! Să știţi că Crăciunul este cea mai 
mare sărbătoare a creștinilor. Ea ne 
încălzește și ne luminează sufletul pe 
timp de iarnă, aduce în sufletele noas-
tre mulţumire, iubire și multă, multă 
bucurie, mai ales copiilor, care vin să 
ne colinde, să ne aducă Marea veste 
despre nașterea Mântuitorului nostru, 
Isus Hristos!

Elevul 1: De ce se numește aceas-
tă sărbătoare Crăciun?

Gospodina: O legendă veche spu-
ne că fecioara Maria l-a născut pe Isus 

Hristos în ieslea pentru animale din 
gospodăria unui om cu numele Cră-
ciun și el a fost cel dintâi om, care a 
crezut că copilașul este fiul Domnu-
lui! Despre aceasta ne mărturisește 
George Coșbuc în poezia „În seara de 
Crăciun”.

Elevii:
1. Afară ninge liniștit și-n casă 

arde focul,
Iar noi pe lângă mama stând de-

mult uitarăm jocul.

2. E noapte, patul e făcut, dar cine 
să se culce,

Când mama spune de Isus cu gla-
su-i rar și dulce.

3. Cum s-a născut Isus în frig, în 
ieslea cea săracă,

Și boul peste el sufla căldură, ca 
să-I facă.

4. Cum au venit la ieslea lui păsto-
rii de la stână,

Și îngerii din cer cântau cu flori de 
măr în mână!

(Colindul „Florile dalbe”)
Elevul 2: Dar ce înseamnă seara 

de Ajun?
Gospodina: În Moldova noastră, 

dragi copii, începem să sărbătorim 
Crăciunul din seara de Ajun. Se crede 
că în Ajun în casele oamenilor coboa-
ră și sufletele celor din cer, să sărbă-
toresacă laolaltă cu cei vii, se aprind 
ruguri, lumânări, ca să fie lumină. În 
unele sate în Ajun preotul sfinţește 
gospodăriile. La miezul nopţii în bi-
serici se oficiază serviciul divin. Să 
aprindem și noi luminiţe, după obicei!

 (Se aprind lumânări colorate și 
ghirlandele pe brad).

Elevul 1:
Aprindeţi luminile,  
în seara de Crăciun,
În toate grădinile,  

în seara de Crăciun.

Elevul 2:
Ascultaţi colindele  
din toate  grădinile,

Nu vin ca să vă 
sperie,  

dar vin să vă colinde.
Elevul 3: Îmi pla-

ce enorm sărbătoarea 
de Crăciun, sărbătoa-
re veselă și frumosă!

Gospodina:
Există atâtea obi-

ceiuri și tradiţii, care 
fac ca sărbătoarea 
Crăciunului să fie și 
mai frumoasă! 

Elevul 1: Dar mie cel mai mult 
îmi place obiceiul colindatului pe la 
casele oamenilor!

Gospodina: Extraordinar obicei! 
Cu ocazia sărbătorii de Crăciun au 
fost scrise multe poezii și colinde. 
Poetul Mihai Eminescu a scris o fru-
moasă poezie despre Crăciun – „Co-
linde, colinde”. O cunoașteţi?

Elevul 1:
Colinde, colinde! E vremea 

colindelor,
Căci gheaţa se-ntinde asemeni 

oglinzilor!
Și tremură brazii, mișcând 

rămurelele,
Căci noaptea de azi-i, când scânteie 

stelele!
Elevul 2:

Se bucură copiii, copiii și fetele,
De dragul Mariei, își piaptană pletele.
De dragul Mariei și-a Mântuitorului,
Lucește pe ceruri o stea călătorului!

(Colindul „Steaua sus răsare”)
Gospodina: Dragi copii! O fru-

moasă tradiţie a sărbătorilor de Cră-
ciun și Anul Nou, care aduce multă 
bucurie, mai ales copiilor, este împo-
dobirea bradului și așteptarea moșului 
cel bun, cărui îi spunem…?

Toţi: Moș Crăciun!
Elevul 1:

Moș Crăciun cu barbă dalbă,
Moș Crăciun cu traista plină.

Vechi stăpân atât de darnic al Co-
pilăriei mele!

Elevul 2:
 Azi la noi, aici te-așteaptă,

Toată casa cu lumină,

Cu colinde și cu cântec,
Și cu crai, cete și stele,

Să cobori și-n seara asta,
Sol bătrân de gânduri bune!

(Apare Moș Crăciun)
Moș Crăciun:

După vechiul obicei, 
Moștenit din străbunei,

Am venit la voi, fetiţe și băieţi,
Prin troiene și nămeţi!

Bun găsit, copii sprinţari,
Aţi crescut atât de mari.

Eu prin viscol și ninsoare,
Am sosit la sărbătoare!

(Moș Crăciun împarte daruri 
copiilor)

Poezia: Ce ne-aduce moș Crăciun, 
de G. Coșbuc.

Elevii:
1. Ce ne-aduce moș Crăciun?
Tot ce e frumos și bun:
2. Un cal mic de călărit, 
Cărți frumoase de citit,
3. O păpușă, avioane,
Acuarele și creioane,
Trâmbiță și săbioară,
4. Pușculiță și vioară,
Mere, nuci și ciocolată,
Biscuiți și înghețată.
Noi îi mulțumim nespus
Pentru toate ce ne-adus!
(George Coșbuc)
Eleva:
Hai de mâini să ne luăm
Și o horă să dansăm!
Hora veche, strămoșească,
Cine- o joacă să trăiască!
(Toţi dansează în jurul bradului. 

Răsună cântecul: „O, brad frumos!”) 
Moș Crăciun pleacă.
Gospodina: Copii! Este frumoasă 

sărbătoarea de Crăciun? Dar șirul săr-
bătorilor de iarnă nu se termină!

 După Crăciun vine sărbătoarea 
de Anul Nou și sfântul Vasile! Până 
atunci, haideți toți împreună să into-
năm un colind!

Eleva: 
Colindă copiii! Ce mai colindă! 

Cu flori dalbe, frumoase.
Ușile caselor larg se deschid, chiar 

dacă e vreme geroasă!
Și gazdele, după ce le împart, co-

piilor daruri, îi roagă
Să vină din nou, cu semănatul, 

căci „sorcova” tare li-i dragă!

Elevul 1:
Colindiţa nu-i mai multă,
Să trăiască cine-ascultă!
Sus la ceruri o înălţăm,
Și la oameni o cântăm.
O cântăm cu veselie,
Și cu mare bucurie.
C-am ajuns în seara de Ajun
A bătrânului Crăciun!

Elevul 2: 
Sus mai sus l-am înălţat,
Ce-am știut v-am colindat.
Rămâne-ţi bucuroși
Toată viaţa sănătoși!
(Colindul „Trei păstori”)

Gospodina: Vă felicit pe toţi cu 
ocazia Nașterii Mântuitorului și cu 
celelalte sărbători de iarnă. Fie ca 
bucuria să vă umple sufletele. Și nu 
uitaţi, atunci când la geamuri ne apar 
colindătorii, care ne aduc vestea bună, 
trebuie să ne aducem aminte de unde 
venim, cine suntem  și ce credinţă 
avem! Primiţi colindătorii! 

Toţi: La Anul și la Mulţi Ani! 

Ludmila ERHAN,
profesoară de limba  

și literatura română, 
IPLT „Nicolae Milescu- 

Spătarul”, mun. Chișinău

„Astăzi s-a născut Hristos!”
Scenariu didactic la disciplina Limba și Literatura română
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Campionatul Republicii Moldova de lupte greco-romane, rezervat juniorilor 
(Under-15), a fost găzduit recent de Şcoala Sportivă „Speranţa” din Chișinău. 
Evenimentul a fost consacrat eminentului pedagog și antrenor Boris 
Panasiuc, Lucrător Emerit în domeniul culturii fizice și sportului, care a 
împlinit venerabila vârstă de 88 de ani. Organizatorii acestui campionat au 
fost Ministerul Educației și Cercetării, ŞS „Speranța”, Federația națională de 
lupte. Totodată, un suport semnificativ în acest sens a fost oferit de sportivii 
antrenați de renumitul pedagog, dar și de colegii antrenori, care s-au implicat 
activ în vederea asigurării unei desfășurări la înălțime a competiției. 

O personalitate marcantă
Antrenorul Emerit al Republicii 

Moldova, Boris Panasiuc, maestru al 
sportului, este o personalitate mar-
cantă în domeniul luptelor greco-ro-
mane, realizându-și vocația prin 
educarea a mii de copiii și sute de 
sportivi de performanță, premianți 
la diferite ediții ale Campionatelor 
Europene și Mondiale. Aceste me-
rite de necontestat au fost obținute 
prin muncă asiduă pe parcursul ce-
lor peste 60 de ani de activitate, din-
tre care 30 – în cadrul Școlii Sportive 
„Speranța”.

Generații întregi s-au format 
prin cunoștințele și curajul ce le-au 
fost inoculate de marele specialist, 
prin voința și caracterul ce le-au fost 
cultivate de mentorul Boris Panasi-
uc, care  a practicat el însuși luptele 
încă din depărtații pentru noi ani 
’50 ai secolului trecut. Printre dis-
cipolii săi se află asemenea sportivi 
de renume, precum Petru Șevciuc, 
frații Vova și Petru Zaporojan, Ion 
Luchița, Ilie Cojocaru, Ion Țopa, 
Gabriel Lupașcu, Daniel Cataraga, 
Gheorghe Ciobanu și mulți alții. 
Toți acești luptători au urcat treptele 
performanței în mare măsură grație 
pregătirii și educației de care au avut 
parte prin grija ce le-a fost purtată 
de către Boris Panasiuc, de către 
întregul colectiv de pedagogi și an-
trenori din cadrul Școlii Sportive 
„Speranța”. 

Piloni biografici ai carierei
În 1955, Boris Panasiuc devine 

premiant al Campionatului URSS la 
lupte greco-romane, iar în 1960 se 
angajează la Asociația Sportivă Be-
nevolă (Voluntară) Trudovîe Rezervî 
(Rezervele de Muncă). În perioada 
1968-1973 este numit antrenor al 
lotului Moldovei de seniori. Apoi 
(1973-1976) această funcție a fost 
preluată de colegul său Nicolae Gre-
hov. Ulterior, B. Panasiuc revine 
pentru cinci ani (1976-1982) la 
conducerea selecționatei republicii. 
Ținem să menționăm că în aces-
te intervaluri de timp de activitate 
profesională deosebit de rodnică, 
protagonistul acestor rânduri, îm-
preună cu colegii N. Polunin, N. 
Grehov, G. Volociughin, a contribuit 
la educarea pe plaiurile moldave 

a unor luptători de excepție, care 
au devenit premianți la diferite 
ediții ale Campionatelor Uniunii 
Sovietice: Boris Loza, Pavel Grosu 
(medaliat cu bronz la Spartachiada 
Popoarelor din URSS în anul 1975), 
Victor Colesnic (campion European 
în 1986), frații Valentin și Vladimir 
Țotin, Gheorghe Bondari, Petru 
Matricală, frații Afanasie și Vasile 
Salinschi, Ion Cociu, Ștefan Culai, 
Ion Nichifor ș.a.  

Manifestare sportivă  
de zile mari

Să revenim, însă, la manifestarea 
sportivă dedicată marelui maestru al 
luptelor greco-romane. Astfel, la de-
schderea oficială a Campionatului au 
fost prezenți Petru Zaporojan, direc-
torul Școlii Sportive „Speranța”, Igor 
Grabovețchi, vicepreședintele Fe- 
derației de Lupte din R. Moldo-
va, mai mulți foști elevi educați de 
marele antrenor Boris Panasiuc, 
proveniți din diferite promoții și 
chiar generații. Aceștia din urmă 
s-au implicat cu trup și suflet în ve-
derea organizării exemplare a eveni-
mentului.

Astfel, Petru Șevciuc și Sergiu 
Draguțan au procurat două mo- 
nitoare, care vor sluji și de acum în-
colo pentru necesitățile sportivilor 
din cadrul școlii. Subsemnatul a 
fost moderatorul ceremoniei de de-
schidere a Campionatului național, 
arbitrul de categorie națională Iurie 
Limonov a activat în calitate de re- 
feree principal al întrecerii, iar an-
trenorul emerit al R. Moldova, Vic-
tor Kurkin, a fost secretarul princi-
pal al concursului. La festivitatea de 
premiere, Petru Matricală a dăruit 
tuturor campionilor și premianților 
din această zi tricouri ce aveau gra-
vate pe ele inițialele renumitului an-
trenor. 

Nu poate fi pus la îndoială fap-
tul că desfășurarea unor asemenea 
evenimente de suflet, ridicate la rang 
național, contribuie la diseminarea 
bunelor practici în domeniul peda-
gogiei, în general, și la perpetuarea 
frumoaselor tradiții sportive pe pla- 
iurile mioritice, în special.

 Alexei POSTOLACHI, 
profesor-antrenor USEFS,

arbitru de categorie națională

Campionatul Moldovei 
de lupte pentru juniori, 
consacrat lui Boris Panasiuc
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Divertis

Un proiect frumos început a adus 
bucurie în școala noastră.

Fiind o școală alolingvă (aici 
se studiază  în limbile rusă 

și ucraineană), noi participăm 
în cadrul  proiectului „Educație 
online fără hotare”. „Palmaresul 
baștinei”. Suntem șase  școli: 
trei  din România și 3 din Re-
publica Moldova. Copiii au fost 
foarte entusiasmați să parti-
cipe la  acest proiect, conform 
unui regulament, pentru a-și 
face prieteni, a afla cum e via-
ța elevilor din alte școli. Iar eu, 
ca profesor, am ca motivație 
comunicarea în limba română 
dintre elevi-elevi, elevi- profe-
sori și profesori-profesori.

Am discutat cu  copiii despre fap-
tul cu ce ne vom ocupa în cadrul aces-
tui proiect.

Etapele  proiectului  favorizează  
creativitatea elevilor: ei au executat 
un poster, unde  s-a manifestat liber-
tatea imaginației. Am ales denumirea 
echipei, logoul și cercetăm cele mai 
valoroase tradiții și obiceiuri de la ră-
dăcină.

Pentru a crea imaginea satului, 
am pornit-o de la  legendă.

Satul Unguri se află pe malul Nis-
trului, între două mănăstiri:  Călără-
șeuca și Rudi.

Am început cu un izvoraș. Legen-
da spune că pe aceste locuri veneau 
spre mănăstirea noastră niște călugă-
rițe pentru a sluji Domnului. Una din-
tre ele era aproape oarbă.

Ajungând la izvor obosite, au băut 
apă, și-au spălat fața și  s-au așezat pe 
iarbă să  se odihnească. Cea oarbă s-a 
sculat și  fără ajutorul nimănui  s-a 
mai apropiat o dată de izvor, si-a spă-
lat ochii și a strigat bucuroasă:

- Văd!  Văd!
-  Uite-o vede, ea vede! – s-au mi-

rat celelalte.
,,Izvorul de la care  vede” are apa 

de leac.
Așa veneau sătenii, creștinii și că-

lătorii să bea apă  și  să se spele, pentru 
că apa izvorașului e vie, tămăduitoare.

Însă au tradus din limba româ-
nă  vede prin verde, adică Fântânița 
verde.

Un loc pitoresc și mai frumos nu 
există pe acest picior de plai, decât 
aici, la gura izvorașului cu apă crista-
lină. Aici e foarte mult verde, totul e 
verde , o cale verde.

Toți care beau apă din acest izvor 
încep să vadă cu ochii, cu inima, cu 
sufletul. Un verde ce te pătrunde, te 
cheamă, aici se naște DORUL.

Veniți la noi să gustați din apa 
care potolește setea și alină durerea, 
un verde care vede o speranță, o cre-
dință.

Echipa noastră se numește „Izvo-
rașul dorului”, pentru că toț care vin în 
sat merg la izvoraș  pentru  a-și  întări 
puterile, a-și realiza visurile  pentru 
care au venit .

 Toți cei care trăiesc în sat  trec ne-
apărat pe la izvoraș ca să-și potolească 

setea, să-și spele o tristețe, să-și aline 
dorul.

Cei care pleacă din sat merg la iz-
vor pentru a bea apă, pentru a deveni 
mai hotărâți, petru a avea o cale cu re-
alizări cât mai frumoase și un  început 
bun, cu  dor de Baștină.

Noi, de asemenea, mergem la iz-
vor, pentru a bea apă ca șă creștem 
mari, sanătoși, ingenioși, frumoși la 
chip și  la suflet.

Apoi, am trecut la altă etapă a pro-
iectului - cunoștința online cu toate 
echipele. A fost minunat: copiii au în-
cercat să povestească cât mai original 
despre sine și despre participarea lor 
la acest proiect. Ei cu dragoste (în lim-
ba română)  au povestit despre baști-
nă, au formulat întrebări, au răspuns 
la întrebările colegilor. Am apreciat 
mult că am fost înțeleși și ascultați.

Copiii au învățat un colind  vechi 
și împreună cu profesoara de muzi-
că l-au interpretat. Fiecare echipă, în 
strai de sărbătoare, a colindat frumos. 
În acea zi au căzut și primii fulgi. Iar-
na a intrat în sat și a adus multă bucu-
rie.  Copiii cu colind cu tot au intrat în 
iarnă și în istorie. În istoria alcătuită și  
cercetată de ei înșiși. 

Acum cercetăm un obicei pentru 
ca să-l prezentăm echipelor. Un obi-
cei vechi, care se sărbătorește în satele 
ucrăinene: în Ajunul Crăciunului co-
piii umblă cu legăturica și duc  „cina 
cea de taină”.

Legătura se face dintr-o basma le-
gată la capete, în care se pune o farfu-
rie, o lingură, colțunași cu varză, grâu 
fiert (cutea), un colac, dulciuri, fructe, 
prăjituri, o lumânare. Aici e foarte im-
portant să nu confunde cuvintele.

„V-a rugat mama, v-a rugat  tata 
și eu vă rog, la cina cea de taină ”. Gos-
podarul desface băsmaua cu farfuria 
cu dulciuri, gustă ceva din ea, apoi 
adaugă dulciuri, portocale și bani. Co-
piii preiau legăturile, care sunt acum  
mai pline, mai mari și  umblă bucu-
roși pe la rude, la cunoscuți, la nănași, 
ducând   cina cea de taină.

Dar dacă spunem: „V-a rugat 
mama, v-a rugat  tata și eu vă poftesc 
să luați  cina cea de taină”, atunci gos-
podarul desface băsmaua, aprinde lu-
mânarea, pomenește pe cei ce nu pot 
fi prezenți la cină, iar legătura rămâne 
în casa gazdei. Copiii se întorc acasă 
după o altă legăturică, pentru a con-
tinua să o umble cu cina cea de taină. 
Vom încerca să înscenăm acest obicei 
la viitoarea etapă - întâlnirea  în ca-
drul proiectului, când ne întoarcem 
din vacanță.

În continuare, urmează  să cerce-
tăm și să  prezentăm muzeul satului,  
meșterii populari, locurile pitorești, 
tradițiile culinare.

Participarea la acest proiect  moti-
vează  copiii șă caute valori, să  cerce-
teze, să  studieze, să întrebe , să învețe 
și să prezinte  obiceiurile și tradițiile 
naționale, care sunt  frumoase și pline 
de har și  înțelepciune

Liliana SORBALO,
profesoară de limba  
și literatura română

ca limbă străină/ nematernă, 
grad didactic I,

IPGM  „Olga Cobîleanscaia”,  
s. Unguri, r. Ocnița

Ninge, ninge cu tradiții peste Baștină


