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ULTIMA ORĂA fost lansat Programul de formare pentru profesorii  
din Centrele Educaţionale din Diasporă

Programul este organizat în 
cooperare cu Biroul pentru 
Relații cu Diaspora, Asociația 
Națională a Trainerilor Euro-
peni din Moldova (ANTEM) cu 
suportul proiectului „Conso-
lidarea cadrului instituțional 
al Republicii Moldova în do-
meniul migrației și dezvol-
tării”,  faza a II-a, finanțat 
de Agenția Elvețiană pentru 
Dezvoltare și Cooperare (SDC). 
Evenimentul este organizat în 
cadrul desfășurării în Repu-
blica Moldova a Congresului 
Diasporei, ediția a IX-a.

Programul are drept scop 
dezvoltarea competențelor pro-
fesionale în predarea-învățarea 
limbii române, în format tradi-
țional și la distanță, organizarea 
de imersiuni lingvistice și cul-
turale, concursuri pentru copii, 
variate activități pentru promo-
varea Republicii Moldova prin 
obiceiuri, limbă și tradiții.

La sesiunea de lansare a 
Programului de formare pentru 
profesorii din Centrele Educați-
onale din Diasporă a participat 
secretarul de stat al Ministe-
rului Educației și Cercetării,  
Adriana Cazacu.

În cuvântul de salut, Adri-
ana Cazacu a menționat despre 
deschiderea Ministerului Edu-
cației și Cercetării pentru susți-
nerea inițiativelor și proiectelor 
organizate de și în diasporă, în 
scopul păstrării identităţii na-
ţional-culturale și lingvistice a 
conaționalilor noștri stabiliți 
peste hotare. În acest sens, MEC 
a susținut activ crearea Centre-
lor Educaționale în diasporă, 
în cadrul cărora se predă limba 
română copiilor, în baza Curri-
culumului elaborat și aprobat 
de către Minister. De asemenea, 
a oferit și va oferi în continuare 
materiale didactico-metodice, 
manuale și alte instrumente pen-
tru studierea limbii române, în 
funcție de necesitățile Centre-
lor educaționale din diasporă. 
În context, informăm că Pro-

gramul de formare pentru pro-
fesorii din Centrele Educațio-
nale din Diasporă este la a III-a 
ediție. În acest an, la program 
participă 22 de reprezentanți ai 
diasporei, grupurilor de inițiati-
vă și ai Centrelor Educaționale 
din diasporă, profesori de limbă 
română din țările de reședin-
ță ale diasporei moldovenești, 
precum Italia, Rusia, Austria, 
Franța, Irlanda, Portugalia și 
Luxembourg.

Programul se organizează în 
format online și include o serie 
de module ce vizează Standar-
de  naționale și internaționale 
de predare-învățare-evaluare; 
Predarea-învățarea la distanță a 
limbii române; Dicție; Asigura-
rea procesului de învățare a lim-
bii române în Centrele Educați-
onale/grupurile de inițiativă etc.

Un studiu complex cu 
privire la formarea per-

sonalului calificat în învăță-
mântul dual a fost realizat 
prin consultarea absolven-
ților și operatorilor econo-
mici, precum și a partene-
rilor în sistemul dual VET 
(Vocational Education and 
Training). Cercetarea dată 
a fost efectuată în perioada 
2020-2021, cu sprijinul pro-
iectului „Promovarea învă-
țământului profesional teh-
nic pentru o economie ver-
de”, implementat de Agenția 
de Cooperare Internațio-
nală a Germaniei (GIZ) în  
R. Moldova.

În urma finalizării studiului, 
a ieșit cu o deosebită pregnanță 
în evidență aprecierea pozitivă a 
primelor rezultate referitoare la 
tematica respectivă din partea ce-

lor consultați. Astfel, s-a conclu-
zionat că oportunitățile oferite de 
învățământul dual sunt bineveni-
te și utilizate în calitate de factori 
motivaționali de către tineri, iar 
operatorii economici și-au sporit 
rolul și contribuția la procesul de 
formare a specialiștilor în depen-
dență de necesitățile proprii.

Este de menționat că proiec-
tul amintit mai sus este finanțat 
de Ministerul Federal German de 
Cooperare Economică și Dezvol-
tare, precum și de Agenția Elveți-
ană pentru Dezvoltare și Coope-
rare. Scopul programului constă 
în a consolida sistemul de învă-
țământ profesional tehnic dual 
în vederea promovării dezvoltării 
ecologice, economice și sociale 
în Republica Moldova. La acti-
vitatea de cercetare au participat 
studenți ai programelor duale din 
trei promoții (2018, 2019, 2020), 
fiind intervievați 77 de operatori 
economici și 662 de absolvenți.

Reporter UPp

În perioada 20-26 august, 
în scopul implementării 

„Standardelor de competen-
ță profesională ale cadrelor 
didactice din învățământul 
general”, 38 de formatori 
sunt pregătiți să instruiască 
în anul curent de studii peste 
2500 de cadre didactice.

Formarea formatorilor are loc în 
baza programului de formare pro-
fesională realizat în 2016/2017 în 
cadrul Proiectului „Reforma Învăță-
mântului în Moldova” implementat 
de Ministerul Educației și Cercetării 
și modernizat în 2021 într-o versiune 
online. Acesta conține 5 module. 

În cadrul acestui curs de pre-
gătire, viitorii formatori vor discu-

ta despre așteptările și 
obiectivele instruirilor 
online, aspectele tehnice 
de care este important să 
țină cont participanții, 
structura fiecărui modul 
de învățare, metodologia 
livrării cursului, teste-
le de evaluare ș.a.m.d. 
Totodată, formatorii vor 
fi pregătiți să utilizeze 
avansat: aplicația Google 
Meet pentru realizarea 
activităților de interacți-
une sincronă cu forma-
bilii cursului online; aplicația Google 
Classroom pentru coordonarea asin-
cronă a studiului individual și a acti-
vităților practice planificate în cadrul 
cursului online; aplicația Google 
Forms pentru a dezvolta, aplica și 
evalua testele de evaluare planificate 

în cadrul cursului online și aplicația 
Google Calendar pentru planificarea 
activităților formative.

Formatorii vor primi și un ghid 
elaborat, la fel în cadrul proiectului, 
care îi va ajuta să organizeze și să 

desfășoare programul de 
predare la distanță.

Uterior, în cadrul 
instruirilor realizate de 
cei 38 de formatori, circa 
10% din cadrele didac-
tice din țară își vor dez-
volta: 
• Competenţa de proiec-
tare didactică, inclusiv 
la disciplina pe care o 
predă;
• Competenţe manage-
riale și psihopedagogice 
de asigurare / întreți-

nere a unui mediu educațional  
incluziv;

• Competențe metodologice de 
predare-învățare-evaluare, con-
form cerințelor oficiale curente, 
inclusiv în baza Standardelor de 
competență profesională ale ca-

drelor didactice din învățământ 
general;

• Competenţe manageriale și psi-
hopedagogice de dezvoltare per-
sonală și profesională continuă;

• Competență partenerială în re-
lațiile cu familia și alți actori so-
cio-educaționali.
Amintim că alte 10% din cadre-

le didactice din țară au beneficiat în 
2016-2017 de un curs de formare si-
milar, realizat în format fizic.

Proiectul „Reforma Învățămân-
tului în Moldova” este un împru-
mut investițional specific, acordat 
de Banca Mondială, implementat în 
perioada aprilie 2013 – decembrie 
2022, care sprijină Guvernul Repu-
blicii Moldova prin finanțarea ac-
tivităților ce vor consolida calitatea 
educației și vor duce spre un sector al 
educației mai eficient.

PRIM: 38 de formatori - pregătiți să instruiască 
în acest an școlar circa 2500 de cadre didactice

GIZ: Învățământul dual – alternativă 
eficientă de formare a personalului calificat
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Mai există și astăzi con-
vingerea - de multe ori 

implicită și nemanifestă - a 
multor profesori că adulţii 
pot fi abordaţi, din punct de 
vedere educaţional, în aceeași 
manieră ca și elevii/studenții 
- ceea ce este profund eronat, 
chiar dacă ne referim numai 
asupra diferenţelor de experi-
enţă și acelora privind nivelul 
dezvoltării intelectuale și afec-
tive. Mai există, de asemenea, 
și convingerea că nu sunt dife-
renţe esenţiale între formarea 
de tip pre-experienţial, de licen-
ță, desfășurată înainte de exer-
citarea unei profesii sau ocupa-
ţii și care urmărește pregătirea 
persoanei respective pentru 
a o exercita, și cea ulterioară, 
continuă, de tip post-experien-
ţial, ce se aplică unei persoane 
în timpul exercitării ocupaţiei 
sau profesiei respective. Atare 
convingere este contrazisă de 
realitate, întrucât motivaţia 
pentru formare diferă funda-
mental, iar ponderea relativă 
a diverselor componente ale 
formării este alta: la formarea 
continuă nu se mai pune pro-
blema informării și a familia-
rizării cu domeniul respectiv, 
dar aceea a aprofundării ni-
velului de profesionalism (life 
deep). De asemenea, la pregă-
tirea  post-experienţială inte-
resează mai puţin formarea 
unor competenţe și mai mult 
dezvoltarea și „rafinarea”, „co-
rectarea” lor în vederea aplică-
rii în demersuri și situaţii pro-
fesionale noi.

În context este necesar să menți-
onăm ca Institutul de Științe ale Edu-
cației a elaborat și demarează diverse 
programe de formare continuă axa-
te pe scopuri clare și obiective spe-

cifice, consistente cu nevoile de dez-
voltare personală și profesională ale 
cadrelor didactice în procesul de for-
mare profesională continuă, dar și 
cu cele induse prin reforma educaţi-
onală. Ca urmare, premisele pregăti-
rii devin motivaţia cadrelor didacti-
ce pentru ameliorarea experienţei de 
educație, dat fiind că valoarea formă-
rii o reprezintă identificarea corectă 
a nevoilor de formare, a finalităţilor 
și a competenţelor existente, a con-
ţinutului și a efectelor formării ante-
rioare.

Totodată, interesele personale și 
de grup au o importanţă covârșitoa-
re: dacă adultul nu descoperă un in-
teres imediat sau de perspectivă în-
tr-un program concret, el nu se va 
angaja în acesta sau, în cel mai bun 
caz, angajamentul său va fi doar for-
mal. Astfel, fiind conștient de reali-
tatea sistemului și procesului edu-
caționale, care se consolidează ac-
tualmente datorită demersurilor de 
reformă curriculară demarată de 
MECC începând cu anul 2018, per-
sonalul științifico-didactic al cate-
drelor IȘE a conceptualizat și a ela-
borat 11 programe de formare pro-
fesională continuă a cadrelor di-
dactice și de conducere din siste-
mul de învățământ general și profe-
sional tehnic având evaluarea exter-
nă efectuată de ANACEC și acredita-
te de MECC, iar în anul 2021 a con-
ceptualizat încă 9 programe de for-
mare profesională continuă care 
au parcurs procedurile de evalua-
re externă a calității efectuate  de 
ANACEC prin deciziile Consiliului 
de conducere nr. 26-34 din 30 iulie 
2021 „Cu privire la rezultatele eva-
luării externe a calității programu-
lui de formare profesională conti-
nuă”. În baza acestor decizii, con-
form ordinului MECC nr. 1094 din 
03.08.2021, aceste 9 programe de 
FPC au fost acreditate pe o perioa-
dă de 5 ani, după cum urmează:
• Limba și literatura rusă (școa-

la națională/ școala alolingvă):  
(20 credite), forma de organizare 
cu frecvență;

• Limba franceză (20 credite): for-
ma de organizare cu frecvență;

• Psihopedagogie (Psihopedago-

gia artelor): (20 credite), forma 
de organizare cu frecvență;

• Dezvoltare personală (pentru ca-
drele didactice din învățământul 
general/ profesional tehnic): (20 
credite), forma de organizare cu 
frecvență;

• Management educațional (direc-
tori adjuncți educație din institu-
țiile de învățământ general/profe-
sional tehnic): (20 credite), forma 
de organizare cu frecvență;

• Managementul educațional 
(pentru directori din instituțiile 
preșcolare): (20 credite), forma 
de organizare cu frecvență;

• Psihopedagogie. Formarea for-
matorilor (cadre didactice din 
învățământul general și profesi-
onal tehnic): (20 credite), forma 
de organizare cu frecvență;

• Psihopedagogie (pentru cadre-
le didactice fără studii pedagogi-
ce din sistemul de formare profe-
sională a conducătorilor de auto-
vehicule): (20 credite), forma de 
organizare cu frecvență;

• Geografie: (cadre didactice din 
învățământul general și profesi-
onal tehnic): (20 credite), forma 
de organizare cu frecvență.

Conducerea Institutului de Știin-
țe ale Educației menționează că pro-
cesul de evaluare externă și acredita-
rea celor 9 programe de formare pro-
fesională continuă semnifică pentru 
colaboratorii săi încă o etapă de sen-

sibilizare asupra calității, eficienței și 
eficacității atât a structurii, a conți-
nuturilor, cât și a demersului meto-
dologic și praxiologic al programelor 
de formare profesională continuă cu 
tentă misiune și cu impact veridic de 
sporire a nivelului de performanță în 
activitatea educațională a cadrelor 
didactice și în activitatea manageri-
ală a cadrelor de conducere din învă-
țământul general.

Trebuie să punctăm că progra-
mele respective sunt axate pe dez-
voltarea competențelor profesiona-
le ale cadrelor didactice și pe dezvol-
tarea competențelor manageraile ale 
cadrelor de conducere din sistemul 
educațional.

Conținuturile programelor sunt 
elaborate în perspectiva învăță-
rii aprofundate (life deep) deoarece 
adulții învață 
• fiind motivați;
• înţelegând că un anumit subiect 

este important pentru ei în exer-
citarea profesiei;

• din propria experienţă și din ex-
perienţa altora;

• legând noile cunoștinţe și com-
petenţe de cele vechi;

• prin implicare activă și partici-
pare;

• atunci când formarea este în 
strânsă legătură cu sarcinile lor 
profesionale.
Totodată conținuturile prefigu-

rează și apariția unor noi compe-
tenţe necesare unui bun profesor. 
Ca urmare, în contextul dezvoltării 
curricula școlare, se impun noi ca-
racteristici ale sistemelor de forma-
re și de aceea programele respecti-
ve urmăresc
• necesitatea unei oferte de forma-

re multiple, pentru a putea răs-
punde nevoilor concrete, foarte 
diverse;

• posibilitatea opţiunii personali-
zate a educatorilor pentru tipul și 
forma de pregătire pe care o con-
sideră optimă;

• mutarea accentului strategic 
de la achiziţia de cunoștinţe la 
consolidarea performanţei (de 
la „ce” la „cum” - deci sporirea 
componentei metodologice a for-
mării);

• asigurarea convergenţei dezvol-
tării profesionale cu cea perso-
nală;

• echilibrarea nevoilor individuale 
cu cele organizaţionale;

• considerarea grupurilor și a or-
ganizaţiilor școlare (și nu numai 
a indivizilor) ca subiecţi ai for-
mării și ai dezvoltării;

• parcurgerea (traseismul) de for-
mare cu sprijinul pentru studiul 
autocondus la nivelul individual 
sau al grupului;

• diversificarea conținuturilor spre 
domenii conexe de specialitatea 
academică obţinută, realizân-
du-se principiile de intra-, inter- 
și trans- disciplinaritate;

• plasarea accentului valoric al 
programelor pe cultura educați-
ei, multiculturalism și orientare 
europeană.
Așadar, programele de forma-

re profesională continuă, prin calita-
tea și misiunea lor, sunt conceptuali-
zate și realizate conform evoluţiei re-
formei curente în educaţie și pe ira-
dierea pedagogiei culturale, pe iden-
tificarea modelului cultural al ca-
drului didactic/managerial, eviden-
ţiindu-se necesitatea plasării accen-
tului strategic pe resursa umană. Or, 
parcurgerea și absolvirea programe-
lor respective pregătește și convin-
ge cadrele didactice și de conducere 
că doresc reforma și îi mobilizează la 
implicarea lor în procesele reforma-
toare și, mai ales, formarea lor pen-
tru schimbare devine condiţie nece-
sară și prealabilă.

Stimați educatori, învățători, pro-
fesori, directori de școli, nu ezitați for-
marea profesională continuă în baza 
programelor furnizate de IȘE, eva-
luate de ANACEC și acreditate de 
MECC, vă invităm să veniți „în ceta-
te”, să consolidăm prin formarea con-
tinuă la IȘE elita breslei noastre dăs-
călicești, să consolidăm astfel, împre-
ună, convocați și uniți, formarea inte-
lectualului țării în contextul de valo-
rificare a conceptelor „Polis și Paideia: 
Societate și Educație”.

  Aici și Acum

Conf. univ., dr., Nelu VICOL,
Director adjunct al IȘE

Calitate educațională
prin acreditarea programelor de formare continuă

Serviciile educaționale extra-
curriculare din Republica Mol-
dova au fost obiectul de studiu al 
unei cercetări ample prezentate 
în cadrul unui eveniment online 
organizat de Ministerul Educației 
și Cercetării. Lansarea a avut loc 
cu participarea ministrului Ana-
tolie Topală, a cadrelor manageri-
ale din instituțiile de învățământ 
primar, secundar și extrașcolar, 
a șefilor organelor locale de spe-
cialitate în domeniul învățămân-
tului, a conducătorilor cercurilor 
artistice și a secțiilor sportive ș.a.

  Cercetarea a fost realizată în pe-
rioada mai 2020 – mai 2021, în cadrul 
Proiectului „Reforma Învățământului 
în Moldova” și include trei componen-
te: cartografierea instituțiilor și a servi-
ciilor prestate de ele, cercetarea socio-
logică cantitativă și calitativă a acestui 
domeniu și analiza mecanismelor de 
finanțare.

Mai exact, studiul oferă informații 
privind diversitatea serviciilor, numă-
rul de beneficiari și gradul de satisfac-

ție a acestora, pregătirea personalului, 
mecanismele de asigurare a calității și 
modalitățile de finanțare. La fel, aces-
ta analizează sistemul de organizare și 
prestare a serviciilor educaționale ex-
trașcolare din țări precum SUA, Marea 
Britanie, Spania, Suedia, Australia, Sin-
gapore și România. Analiza datelor a 
permis, în cele din urmă, identificarea 
punctele forte și slabe ale sistemului de 
prestare a serviciilor educaționale ex-
trașcolare din țară și elaborarea unui 
set de recomandări pentru îmbunătăți-
rea acestora. 

În debutul evenimentului, minis-
trul Educației și Cercetării a declarat 

că oferirea unor servicii educaționale 
extrașcolare de calitate este o necesi-
tate pentru sistemul educațional din 
țară: „Activitățile pe care copiii noștri 
le practică în afara programului școlar 
sau în instituții extrașcolare au un rol 
esențial în formarea personalității, 
descoperirea și dezvoltarea talentelor, 
aptitudinilor, în stimularea creativită-
ții copiilor. Prin urmare, activitățile 
extrașcolare trebuie să ocupe un rol 
aparte în politicile educaționale. Ne-
cesitatea elaborării acestui studiu la 
noi în țară a apărut din necesitatea 
modernizării sistemului de educație 
extrașcolară.”

Așadar, conform datelor SIME 
(Sistemului Informațional de Mana-
gement în Educație), incluse în acest 
studiu, în instituțiile de învățământ 
primar și secundar general activează 
3941 de cercuri, care sunt frecventate 
de circa 72 de mii de elevi. Majoritatea 
cercurilor sunt de profil artistic și este-
tic (56%), fiind urmate de profilul soci-
al-pedagogic (18%), științific și tehno-
logic (10%), tehnic (6%), cultură fizică 
și agrement (3%). Ponderea celorlalte 
profiluri este de doar 2%.

Potrivit acelorași date, în institu-
țiile de învățământ primar și secundar 
general activează 1804 de secții sporti-
ve, care sunt frecventate de circa 32 de 
mii de elevi. După proba sportivă, cele 
mai frecvente sunt secțiile de baschet 
(21%), de volei (20%), fotbal (18%) 
și tenis de masă (11%). De asemenea, 
sunt frecvente secțiile sportive de atle-
tism (6%), șah (6%), gimnastică (4%) și 
joc de dame (3%). 

Conform rezultatelor sondajului, 
majoritatea părinților (85%) și a ele-
vilor (83%) intervievați se declară în 
mare sau într-o anumită măsură mul-
țumiți de activitățile cercurilor școlare. 
Studiul mai relevă că în țară, în pre-

zent, există 103 instituții de învățământ 
artistic extrașcolar (școli de arte, de 
muzică sau de arte plastice) și 92 de in-
stituții de învățământ sportiv extrașco-
lar. Pe lângă acestea, mai există și alte 
tipuri de entități care prestează servicii 
de educație extrașcolară: case de cultu-
ră, biblioteci, centre de tineret, centre 
comunitare, organizații neguverna-
mentale ș.a.

  De menționat că rezultatele car-
tografierii și ale cercetărilor sociologi-
ce, constatările ce derivă din analizele 
efectuate, din problemele identificate și 
recomandările propuse de autorii cer-
cetării vor constitui, pentru Ministerul 
Educației și Cercetării, o bază temeini-
că pentru elaborarea unor propuneri 
de politici de modernizare a sistemului 
de educație extrașcolară.

Proiectul „Reforma Învățămân-
tului în Moldova” este un împrumut 
investițional specific, acordat de Banca 
Mondială, implementat în perioada 
aprilie 2013 – decembrie 2022, care 
sprijină Guvernul Republicii Moldova 
prin finanțarea activităților ce vor con-
solida calitatea educației și vor duce 
spre un sector al educației mai eficient.

Un studiu amplu privind serviciile educaționale extrașcolare din țară a fost lansat  
de Ministerul Educației și Cercetării
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Convorbiri pedagogice

Precedată de Legea nr 3462 din 
31.08.1989 „Cu privire la  revenirea 
limbii moldovenești la grafia latină”, 
declarația de independență, adoptată 
la Chișinău, de Parlamentul Republi-
cii Moldova, la 27 august, 1991, ga-
rantează „exercitarea drepturilor so-
ciale, economice, culturale și a liber-
tății politice ale tuturor cetățenilor 
Republicii Moldova, inclusiv ale per-
soanelor aparținând grupurilor nați-
onale, etnice, lingvistice și religioase, 
în conformitate cu prevederile Actu-
lui final de la Helsinki și cu ale docu-
mentelor adoptate ulterior, ale Car-
tei de la Paris pentru o nouă Europă” 
[2]. În scurt timp, odată cu adoptarea 
Costituției Republicii Moldova (29 
iulie,  1994), limba moldovenească 
(în Declarația de independență nu-
mită limba română) devine limbă de 
stat (art.13), deci prevăzută ca limbă 
de lucru în organele puterii de stat, 
administraţiei de stat, organizaţiilor 
obștești, în comunicarea cu cetățenii. 
Interzisă și cenzurată în perioada so-
vietică, limba română, în primii ani 
de independență, devenise pentru 
majoritatea populației aerul proaspăt 
și necesar, indiciul și garantul libertă-
ții noastre. Parafrazând versurile lui 
A. Mateevici, urma să o ștergem de 
slinul și de mucegaiul uitării în care 
a gemut ani și ani sub regim rusesc și 
sovietic. Astăzi constatăm, poate, cu 
durere în suflet, că multe dintre vi-
surile și intențiile noastre s-au spul-
berat. Totuși, dacă mai continuăm să 
credem că „limba română este actul 
nostru de naștere” (F. Neagu), ar tre-
bui, cel puțin, să ne întrebăm cu pri-
vire la motivele ce ne-au determinat/
ne determină să nu o valorificăm în-
tr-atât încât să-i admirăm strălucirea. 
Acestea ar fi multe. În primul rând, e 
vorba despre indiferența și neglijen-
ța fiecăruia dintre noi, despre nedo-
rința de a studia, de a ne raporta pro-
pria exprimare la normele limbii li-
terare, despre lipsa de voință, putere, 
demnitate și de alte virtuți, care să ne 
fi făcut mai aprigi în cunoașterea ei. 

Un motiv semnificativ vizează 
studiul limbii române atât în învăță-
mântul preuniversitar, cât și în cel su-
perior. În perioada sovietică (nici nu 
poate fi vorba despre o nostalgie pen-
tru vremurile de odinioară), dinco-
lo de faptul că se promova doctrina 
ideologică a statului, impunându-se 
conceptul eronat de limbă moldo-
venească, astfel căutându-se diferen-
țe între cele două limbi (româna și 
moldoveneasca), obiectivele studie-
rii limbii materne, structurate în cu-
noștințe, priceperi, deprinderi, tipuri 
de lucrări orale și scrise, erau realiza-
te în baza unor conținuturi de fone-
tică, morfologie, sintaxă, ortografie, 
punctuație, stilistică, ordonate și sis-
tematizate conform principiului con-
centric-liniar de treaptă. Studiul lim-
bii în cadrul disciplinei școlare Lim-
ba moldovenească, autonome de Li-
teratura moldovenească, se realiza pe 
parcursul a zece ani (clasele 1 – 10) și 
prevedea mai multe tipuri de activi-
tăți: de cunoaștere a normelor litera-
re de exprimare și scriere, de forma-
re a priceperilor și deprinderilor de a 
utiliza aceste „forme ideale de reali-
zare a unei anumite limbi” (E Coșe-
riu) în diferite contexte, de argumen-
tare a utilizării corecte a formelor co-
respunzătoare normei etc. 

Declararea independenței R. 
Moldova, trecerea de la societatea 
totalitară la cea democratică, a im-

pus și reforma generală a învățămân-
tului (1997), prin care instruirea și 
educația au fost așezate pe concep-
tul de curriculum, pe principiul li-
bertății în educație la rangul de ideal 
educațional al modernității. În peri-
oada de tranziție, educația lingvisti-
că și cea literar-artistică devin obiec-
tive-cadru ale studierii Limbii și lite-
raturii române, ca disciplină școla-
ră integrată, prin ele urmărindu-se 
revenirea la adevărata identitate a 
ei, eliminarea abordărilor nespecifi-
ce acesteia, deci dăunătoare educați-
ei elevilor. Ediția a III-a a curriculu-
mului disciplinar (2010), după cum 
afirmă însuși coordonatorul varian-
tei din 1997, V. Pâslaru, „a fost vă-
duvită de obiectivele educației ling-
vistice și literare și pângărită prin in-
cluderea așa-numitelor „subcompe-
tențe” – cuvânt impostor, umilitor 
prin sensul pe care-l sugerează pen-
tru oricine se identifică drept vor-
bitor de limba română și, de aceea, 
inexistent în dicționarele limbii ro-
mâne. Nici cei 180 de ani de ocupa-
ție rusească a Basarabiei, subliniază 
în continuare V. Pâslaru, n-au preju-
decat atât de mult limba română în 
școală cât diriguitorii și autorii ediți-
ei a III-a a Curriculumului de LLR și 
ai manualelor care l-au urmat, pre-
cum și slugile lor care au implemen-
tat, continuă să implementeze, ba și 
să-i oblige pe subalterni să promove-
ze aceste inepții, pe care le-au adu-
nat între coperţile lor cele două piese 
curriculare. Căci altfel decât neghio-
bii nu pot fi considerate niște acțiuni 
care le-au interzis copiilor să devi-
nă oameni în propria lor ființă, umi-
lindu-i prin urâcioasele „subcompe-
tențe”. [7, p. 140-141]. Nici ediția din 
2020 a curriculumului disciplinar nu 
renunță la conceptul de subcompe-
tențe. Astfel, în acest document re-
glatoriu, se operează cu următoare-
le concepte, atât de străine profeso-
rilor: competențe, competențe-cheie 
transversale, competențe specifice dis-
ciplinei, sisteme de unități de compe-
tențe, unități de competențe, acestea 
două din urmă fiind un echivalent 
al subcompetențelor. Trecerea de la 
obiective (stipulate în curriculumul 
din 1997) la competențe (curriculu-
mul din 2010) nu elimină/nu trebu-
ie să elimine obiectivele din proiecta-
rea curriculară și cea educativ-didac-
tică a profesorului, întrucât acestea 
atenționează asupra nevoii unei pro-
iectări de obiective care să ia în con-
siderare competențele reale (deținu-
te de elevi, nu doar proiectate). Or în 
Republica Moldova, la a III-a ediție a 
curricula disciplinare (2010), obiec-
tivele au fost eliminate, acestea fi-
ind înlocuite, așa cum afirmam mai 
sus, cu inexistentele în sistemul ca-
tegoriilor științifice „subcompeten-
țe” și, ceva mai nou (2020), cu „uni-
tăți de competențe”, făcând proiecta-
rea curriculară și cea didactică lipsi-
tă de orice logică științifică și proiec-
tând astfel, în loc de rezultate școlare 
pozitive, eșecul educațional. Impu-
se practicii educaționale prin canale 
oficiale (aprobarea curricula de către 
MECC) și neoficiale (publicații ale 
unor autori de curriculum), respec-
tivele erori au depășit cadrul proiec-
tiv și au invadat mediul educațional, 
producând confuzii și nedumeriri în 
mediul profesorilor școlari. În conse-
cință, a scăzut catastrofal și nivelul de 
performanță, implicit, de comunica-
re corectă al elevilor, studenților, vor-
bitorilor moldoveni. Această stare de 
lucru a fost determinată și de conți-
nuturile curriculare. Ne vom referi, 
doar la câteva stipulate de curricu-
lumul disciplinar pentru clasa a IX-a 
[5]. Conform acestui document re-
glatoriu, la sfârșitul clasei a IX-a, ele-
vii „vor putea utiliza limba ca sistem 
și norme lingvistice (lexicale, fone-
tice, gramaticale, semantice în reali-

zarea actelor comunicative”. S-ar pă-
rea un obiectiv plauzibil și important. 
Nu însă și conținuturile propuse. De 
exemplu, în cadrul studierii unității 
de conținut „Ortografia și punctua-
ția”, elevii urmează să asimileze „scri-
erea cuvintelor cu literă mică sau 
mare” (amintim că e vorba de clasa a 
IX-a), să cunoască normele de punc-
tuație în fraza cu propoziții subordo-
nate, anacolutul (o temă ce nu este 
reflectată în „Activități și produse de 
învățare”). Celelalte unități de conți-
nut („Lexicul”, „Morfologia”, „Sinta-
xa”) le solicită activități de identifi-
care a părților de vorbire, a propozi-
țiilor în frază, a elementelor de lim-
bă în textele artistice, de reprezenta-
re grafică a relației dintre propoziții, 
de utilizare a terminologiei lingvisti-
ce, a diverselor resurse informaționa-
le și comunicaționale, pentru corec-
titudine și autocontrol, de comenta-
riu a ortogramelor (a căror ortogra-
me?) și a semnelor de punctuație [5, 
pp.39 - 44]. După cum lesne se poa-
te observa, aceste conținuturi nu sa-
tisfac nici pe departe formarea vorbi-
torului cult. Împreună cu activitățile 
și produsele de învățare (ediția 2020 
a curriculumului), ele lasă impresia 
că acesta a rămas ancorat încă în anii 
70 - 80 ai secolului trecut. Or, actu-
lizarea unui curriculum disciplinar 
(însuși termenul „actualizare” deno-
tă acest fapt) trebuie să se facă ținân-
du-se cont de problemele de comuni-
care atestate în momentul elaborării 
documentului respectiv. Cât priveș-
te sintaxa limbii, de exemplu, dinco-
lo de cunoștințele teoretice propuse 
pentru a fi asimilate de elevi, dinco-
lo de abilitățile lor de a identifica ti-
purile de propoziții în frază, de a ana-
liza raporturile ce se stabilesc între 
ele (coordonare, subordonare), im-
portant rămâne aspectul funcțional 
al limbii. Or în prezent, foarte mulți 
vorbitori (mass-media având un im-
pact negativ deosebit asupra acesto-
ra) comit greșeli ce constau în expri-
marea unor pretinse raporturi adver-
sative („Pe scenă au evoluat mai mul-
te formații artistice din țară, dar și 
de peste hotare”), de coordonare co-
pulativă („Cadrele de conducere, cât 
și angajații au discutat…”), disjunc-
tivă („Fie că au părinții alături sau 
că aceștia sunt plecați peste hotare, 
unii copii au probleme de compor-
tament”), a unor false relații de sub-
ordonare completivă indirectă („Ce 
părere aveți că parlamentarii noștri 
nu pot alege președintele?”), de ca-
uzalitate („Multe procese se pierd la 
CEDO datorită incompetenței jude-
cătorilor moldoveni”), condițională 
(„Tu ai dreptul la ajutor de protecție, 
dacă ești învinuit de încălcarea legii” 
– Art. 40 din versiunea simplificată a 
Convenției ONU cu privire la Drep-
turile Copilului), concesivă („Am în-
vățat toate temele, dar totuși trebu-
ie să mai repet”) etc. Nu mai puți-
ne erori sunt atestate astăzi privind 
utilizarea arbitrară a unor prepoziții 
(„S-a ciocnit cu o altă mașină”) și/sau 
omisiunea acestora („Au fost aloca-
te 70 milioane lei”), acordul la unele 
pronume relative („Cine sunt respon-
sabili pentru…”) și nehotărâte („Fie-
care dintre noi avem prieteni”), la 
numerale („doisprezece mii de mem-
bri”) etc. Tocmai aceste conținuturi 
lipsesc din curriculumul actuali-
zat. Posibilul argument că în proce-
sul predării unei sau altei teme stipu-
late de curriculum, profesorul ar pu-
tea să abordeze aceste erori de comu-
nicare nu este viabil din simplul mo-
tiv că între „ar putea” și „trebuie”, mai 
ales în cazul unui document reglato-
riu, există o mare diferență. 

Raportate la varianta de curricu-
lum din 1997, ediția a III-a din 2010 
și cea din 2020 (ambele pentru treap-
ta liceală) sunt private de conceptul 
„educație lingvistică”, autorii insis-

tând pe „cultura comunicării”, care, 
conform opiniei lor, „vizează un sis-
tem de competenţe specifice pentru a 
realiza un larg spectru de acte comu-
nicative, aparţinând diferitor stiluri 
funcţionale, în conformitate cu nor-
mele limbii române literare, în va-
rianta scrisă și orală” [3, p. 4] (pen-
tru comparație: „ Educația lingvisti-
că – formarea unor vorbitori culţi ai 
limbii materne – române și a premi-
selor pentru cunoaștere și comunica-
re în orice domeniu al vieţii umane” 
[4, p. 5]). În disonanță, de pildă, cu 
conținuturile prevăzute pentru cla-
sa a X-a (indicatorii unei comuni-
cări corecte, modalităţile de evitare a 
greșelilor de stil, sursele lexicografice 
de documentare pentru o comunica-
re adecvată și pentru evitarea greșe-
lilor de exprimare, tipurile de dicţio-
nare și utilizarea lor (variantele elec-
tronice), cuvintele din sistemul gra-
matical al limbii (?), formele și sen-
surile gramaticale ale acestora, par-
ticularităţile de limbaj (conotative) 
ale stilului literaturii artistice, princi-
piile ortografice, stilurile funcționa-
le, normele ortografice și punctuaţi-
onale ale limbii române (Care? Toa-
te?), ortografia numelor proprii), ac-
tivitățile de învățare stipulate (identi-
ficarea informației în sursele adecva-
te, procesarea ei, consultarea dicțio-
narelor, explicarea termenilor, elabo-
rarea structurii unui text, explicarea 
ortogramelor/ punctogramelor, co-
lectarea de greșeli atestate pe pano-
uri, în mass-media – [3, pp. 22 - 25]) 
sunt mai mult decât nesemnificative. 
Aceeași stare de lucruri o găsim și în 
curriculumul discipliar pentru cla-
sa a XI-a. Un elev cu o pretinsă cul-
tură a comunicării, la finele anului, 
va trebui să construiască și să redac-
teze un text, să utilizeze reţeaua In-
ternet pentru informare și documen-
tare, să-și formeze stilul intelectual 
personal (?), să cunoască mijloacele 
nonverbale de comunicare, specificul 
gramatical al diverselor tipuri de co-
municare (descriere, naraţiune, dia-
log), seriile derivative în textul artis-
tic, expresiile frazeologice, interna-
ţionale, intraductibile [idem, pp. 22 
- 25]. Irelevante, aceste conținuturi 
și, la rândul lor, activitățile propuse, 
nici pe departe, nu satisfac obiecti-
vul-cadru – formarea culturii comu-
nicării. Conștientizarea situației ling-
vistice actuale, determinarea direcți-
ei / direcțiilor de formare a vorbito-
rului cult, organizarea prin conținu-
turi concrete, utilitare, adecvate a in-
fluenței în interesul atingerii scopu-
lui urmărit sunt câțiva dintre factorii 
care urmau/ar trebui luați în consi-
derare în tentativa de formare a vor-
bitorului cult.

Cu acest „vast bagaj” de cunoș-
tințe, de „competențe” de comunica-
re, ajunși în instituțiile de învățământ 
superior, foștii elevi se confruntă cu 
o altă problemă: lipsa din planuri-
le de învățământ, cel puțin, pentru 
domeniul umanistic, a unor cursuri 
privind cultura comunicării. Replica 
șefilor de departamente/catedre este 
una și aceeași: „Au studiat în școală 
limba română și nu e nevoie să o mai 
studieze și la facultate”. 

Este știut faptul că mass-media 
reprezintă o forță primordială în for-
marea / influențarea maselor, având 
un rol deosebit în viața socială. Prin-
tre multiplele funcții ale ei, cum ar fi 
informarea, manipularea, formarea 
opiniei publice, interpretarea, se nu-
mără și cea de educare/culturaliza-
re a maselor, prin aceasta din urmă 
înțelegându-se cultivarea valorilor, 
promovarea anumitor modele cul-
turale, care să contribuie la formarea 
gândirii și a culturii lingvistice a in-
divizilor, mai ales, a tinerilor. În acest 
sens, M. Coman, scoțând în evidență 
impactul mass-media asupra vorbi-
torilor, afirma următoarele: „În pre-

zent, prin conținuturile distribuite 
de mass-media, circulă și se fixează 
normele de comportament ale unei 
societăți” [1, p. 99]. Totuși, cu păre-
re de rău, nu de puține ori ne pome-
nim surprinși de exprimări agrama-
te și/sau bizare, propagate de mijloa-
cele de comunicare în masă.  Este su-
ficient să accesăm aproape orice por-
tal de știri ca să ne convingem de „co-
rectitudinea” gramaticală a știrii. Iată 
un exemplu, luat aleatoriu: „Ministe-
rul Finanțelor a asigurat onorarea tu-
turor angajamentelor de plată pen-
tru lunile ianuarie-iunie a anului cu-
rent, toate plățile fiind finanțate inte-
gral. Conform Legii finanțelor publi-
ce și responsabilității bugetar-fisca-
le nr.181/2014 prioritar sunt onora-
rea obligațiunilor de deservire a da-
toriei de stat externă și internă, pre-
cum și  achitarea salariilor, pensiilor 
și prestațiilor sociale” [12]. Pentru a 
găsi o explicație a acestor exprimări 
certate cu norma literară, am anali-
zat câteva planuri de studii de la fa-
cultatea de Jurnalism a Universită-
ții de Stat din Moldova. Astfel, Pla-
nul de învăţământ pentru ciclu I, stu-
dii superioare de licenţă, specialita-
tea „Jurnalism”, aprobat pe 31 mar-
tie, 2014 [8] nu conține niciun curs 
privind corectitudinea comunicării 
orale și/sau scrise. În schimb, pen-
tru studierea limbii străine, conform 
planului respectiv, în anul I, sunt pre-
văzute 150 de ore (90 – sem. I + 60 
– sem. II). Într-un alt plan de învă-
țământ de la aceeași facultate, ciclul 
1, licență, specialitatea „Jurnalism și 
procese mediatice”, aprobat pe 30 au-
gust, 2017 [9], este inclus cursul „Sti-
listica și cultura comunicării” (anul 
2, sem. 3), cu 60 de ore contact di-
rect (același număr de ore este pre-
văzut și pentru studierea limbii străi-
ne). Cu statut de curs facultativ (la li-
beră alegere), studenților li se propu-
ne „Comunicare și corespondență în 
limba română” (60 de ore practice). 
Suntem tentați să credem că acest 
curs este mai mult formal, deoare-
ce el nu se mai regăsește în „Matri-
cea dintre competențele profesiona-
le și transversale și unitățile de curs / 
modulele incluse în planul de învăță-
mânt” [9, pp. 9 – 10]. Lipsa unor cur-
suri/discipline de formare a culturii 
comunicării la viitorii jurnaliști este 
justificată și de scopul formării spe-
cialistului în cadrul domeniului „Jur-
nalism de informare”: „…a asigura 
suficiente cunoștințe teoretico-prac-
tice și de a cultivă deprinderi și apti-
tudini de realizare a produselor me-
diatice întru satisfacerea necesități-
lor informaționale ale societății; asi-
gurarea dreptului cetățeanului la in-
formație, promovarea pluralismu-
lui de opinii, circulația nestingherită 
a ideilor, concepțiilor, teoriilor, crea-
rea unui mediu favorabil pentru con-
trolul din partea comunității a activi-
tății autorităților publice…” [9, p. 8]. 
Deci, urmărind formarea specialistu-
lui care să „dețină informație veridi-
că, actuală, completă și obiectivă, pri-
vind faptele, evenimentele și fenome-
nele sociale din sfera locală, naționa-
lă și internațională” [idem, p. 8], al-
cătuitorii respectivului plan nici nu 
și-au pus măcar întrebarea cu privi-
re la corectitudinea, d.p.d.v. grama-
tical, scrierii/ transmiterii informați-
ei. Aceeași situație se înregistrează și 
în planul de învățământ (2017) pen-
tru specialitatea „Comunicare și rela-
ții publice” [10].

Amintim că în anii 90 ai secolu-
lui trecut, studiul limbii române se 
realiza, practic, la toate facultățile cu 
profil umanist, insistându-se, în mare 
parte, pe cunoașterea terminologiei 
de specialitate, pe corectitudinea ex-
primării orale și scrise. 

Despre noi și despre destinul limbii române  
în cei 30 de ani de independență

Constantin ȘCHIOPU, 
dr. hab., prof. univ.
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Elena Dabija: Stimată Renata Ve-
rejanu, mă bucur că am ocazia să di-
aloghez cu dumitale acum, în august 
2021, peste 30 de ani... V-am admi-
rat la 27 august 1991, pe dumitale, pe 
Leonida Lari, pe Lidia Istrati, încânta-
tă de discursurile domniilor voastre 
de pe scena improvizată în Piața Marii 
Adunări Naționale în prezența a pes-
te o sută mii de oameni. Doamne, câte 
speranțe aveam în acele clipe.

Renata Verejanu: E o stare reci-
procă, or, în aceste timpuri îndurera-
te, de pandemie globală, și eu sunt bu-
curoasă că suntem pline de viață, de 
entuziasm, aproape ca atunci când se 
proclamase independența Republicii 
Moldova...

E.D.: Spre deosebire de alții, du-
mitale, poeta luptătoare, ai ieșit pe sce-
na Marii Adunări Naționale cu un fru-
mos bagaj de fapte concrete, cu gân-
duri clare.

R.V.: Dar și cu Ofrandă omeniei...
E.D.:  ...da, cu legendarul volum 

de poeme, reținut 10 ani, pe care toți 
îl căutau. Erai unul dintre cei mai cu-
noscuți scriitori ai generației 70-ciste, 
desfășurase-i cu Cenaclul Grai Matern 
o mulțime de evenimente (Aniversa-
rea de 80 de ani ai Mariei Cebotari, in-
terzisă în URSS, Jubileul de 50 de ani 
a lui Matcovschi, în timp ce poetul ză-
cea pe parul suferinței, lansase-i filmul 
interzis a lui Vlad Ioviță și Gheorghe 
Malarciuc...), la care sălile erau arhi-
pline... în timp ce unii, mari eroi azi, 
stăteau ascunși după ușă, de frică miș-
carea populară să nu-i măture în tre-
cut. Dumitale creai un nume frumos 
breslei scriitoricești, produceai eveni-
mente culturale, educaționale, socia-
le unice în spațiul basarabean, ademe-
nind prin faptele curajoase și alți scri-
itori în echipa de șoc a renașterii. Mai 
întâi l-ai înaintat pe domnul Mihai 
Cimpoi candidat la funcția de deputat 
în Sovietul Suprem al URSS, și, asigu-
rându-i victoria, se răspândise zvonul 
că aduci noroc. Apoi Leonida Lari te-a 
invitat să-i fii persoana de încredere, 
apoi... Lumea te iubea atât de mult, de 
ce nu ai devenit deputat? Reaminteș-
te-ne câteva clipe de început.

R.V.: Eu cred că fiecare om are 
destinul său, cred într-un contact, un 
legământ dintre omul de creație și 
cosmos, și universul care ne dă intu-
iție, curaj. Deseori mă întrebam de ce 
am fost aleasă anume eu? La ce bun 
a trebuit să risc cu viața mea și a ce-
lor apropiați? Însă, după ce am văzut 

comportamentul multora pe parcur-
sul anilor care s-au scurs după ace-
le evenimente, una au vorbit de la tri-
bună și alta făceau în viață, azi eu gă-
sesc multe răspunsuri clare. Dar la acel 
timp eram atât de plină de entuziasm, 
eram mândră de energia creatoare 
care mă domina, cu care îi molipseam 
pe semenii mei, fiind încântată să văd 
câtă lume mă susține. 

E.D.: Plăceai lumii căci erai foarte 
curajoasă... Îți crease-i un nume, și nu-
mele lucra pentru tine și pentru alții. 
Și ai rămas cea mai curajoasă doamnă 
a literelor. Îmi amintesc, după ce ai re-
citat câteva poezii la Cenaclul Lucea-
fărul de la Tinerimea Moldovei, prin 
1983-1984, ce atmosferă se crease.

R.V.: Da! Eram încântată de ha-
rul dat de Puterea Divină, hipnotizată 
de magia limbii române în care îmbră-
cam poeziile pe care le scriam în fie-
care noapte. Limba Română era eroul 
național. Pentru revenirea Limbii Ro-
mâne la locul ei de cinste pleda atâta 
lume, neamul întreg.

E.D.: Eu presupun că la acel mo-
ment nu sesizai cât de crunte erau 
vremurile, câte puteau să ți se întâm-
ple. Altfel nu dădeai pe mâna cenzu-
rii unul după altul tocmai cinci ma-
nuscrise, care peste 10 ani au consti-
tuit volumul Ofrandă omeniei, atât 
de actual azi, ajungând la ediția a VI-
a. Cum nu te temeai în acele timpuri 
să scrii o asemenea poezie curajoasă? 
„Cuvintele mele, pedepsele mele înde-
lungi”. Constat că ai fost nu doar cea 
mai curajoasă dintre scriitori, ci și cel 
mai consecvent om de creație, ai lan-
sat o mulțime de proiecte, care se con-
tinuau unul pe celălalt, ai creat o mul-
țime de structuri noi, moderne ale So-
cietății Civile, care implica foarte mul-
tă lume, diferite generații. O rețea în-
treagă, încununată cu obținerea statu-
tului participativ la Consiliul Europei, 
unde duceai tineretul la diverse și im-
portante reuniuni. Ai deschis o mul-
țime de drumuri noi, ai bucurat lu-
mea cu evenimente inedite, ai muncit 
mult, ca astăzi să culegi un rod demn 

de toată lauda: o mulțime de tineri pe 
care i-ai susținut au devenit personali-
tăți cunoscute în cultura noastră. Uni-
unea Internațională a Oamenilor de 
Creație și Festivalul Internațional de 
Poezie „Renata Verejanu”, care se des-
fășoară an de an, de la 1 martie până la 
31 august, și la care au participat deja 
sute de oameni de creație din multe 
țări, sunt rodul acelei munci titanice. 
Dar ai bucurat cititorii și cu peste 70 
titluri de carte.

R.V.: Reținute de regim, și toate 
editate pe cont propriu... dar în haina 
lor firească, în grafie latină.

E.D.: Dumitale nu aveai frică de 
acel regim, de sistem. Și sistemul s-a 
răzbunat și te-a marginalizat pe cât a 
putut. Dar aceasta te-a făcut și mai pu-
ternică.

R.V.: Ceva sau cineva mă salva de 
fiecare dată. Și nu doar pe mine, pe 
Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, pe alți 
colegi cu care eram în echipa de șoc a 
renașterii... Eu precis știu că nu aveam 
frică.

E.D.: Și atunci ți-au asasinat so-
țul, să te sperie pe tine, poeta luptătoa-
re. Dar să revenim la primele structuri 
create de Renata Verejanu. Era 1988, 
cinci manuscrise îți erau reținute (din 
1980) la editura statului, unica unde 
un scriitor putea edita. Dispuneai de o 
enormă energie creatoare, de idei ori-
ginale, de mare curaj și...

R.V.: ...Așa, din senin, ca și toate 
celelalte idei, îmi veni gândul să cre-
ez Cenaclul Grai Matern, cu care chiar 
din ziua fondării ieșisem pe linia întâi 
a renașterii naționale, a procesului de 
democratizare pentru limba română, 
pentru libertatea presei, pentru statul 
de drept (decembrie 1988). La inaugu-
rare invitasem personalitățile din car-
tierul nostru: Mihai Cimpoi, Olga Ci-
olacu, Dumitru Fusu, Maria Marda-
re, Nana Plămădeală, Vasile Nedelea... 
Toți, curioși să afle ce vreau să creez, 
susținând ideea că se cere o mișcare, 
o schimbare, ceva nou, inedit. Veni-
seră și admiratorii poeziei mele: Gle-

bus Sainciuc, Vasile Căpățână, Silviu 
Fusu, cu actorii săi de la Teatrul Et-
no-folcloric Ion Creangă, dar și multă 
lume pe care nici nu o cunoșteam. Am 
intuit că trebuie să-i invit la ședința de 
constituire și pe șefii de partid ai ra-
ionului care pe atunci se numea Dne-
strovschi. 

E.D.: Dar veni chiar primul secre-
tar de partid.

R.V.: Sala la Biblioteca Transil-
vania (încă nu avea un nume, ci pur 
și simplu un număr oarecare) era ar-
hiplină. Colectivul de biblioteca-
re condus de Parascovia Onciu nu 
știa de unde să mai caute scaune. Ci-
neva foarte ingenios, anume pentru 
mine găsi un jilț. Eu am prezentat câ-
teva obiective ale unei dintre prime-
le structuri noi, moderne, ale Socie-
tății Civile, și am recitat câteva poe-
zii. A fost o explozie de aplauze, de bi-
necuvântare, de admirație, de susține-
re. Peste 2-3 ședințe a Cenaclului Grai 
Matern era imposibil să mergi pe stra-
dă, în troleibuz – te cunoștea toată lu-
mea. Și neapărat curgeau șuvoaie de 
întrebări.

E.D.: Lumea dorea schimbarea și 
dumitale erai, vorba regretatului critic 
literar Ion Ciocanu, cu un pas înaintea 
timpului, a colegilor tăi. Energia de-
bordantă, pozitivă, încrederea în sine, 
curajul dumitale plăcea lumii. Lângă 
dumitale lumea se simțea în siguranță.

R.V.: Și după ce luase cuvântul 
multă lume, și Glebus Sainciuc își pre-
zentase măștile, artiștii de la teatrul lui 
S. Fusu au recitat, au dansat, au cân-
tat, totul foarte patriotic, sala fierbea, 
ceru cuvântul și primul secretar de 
partid... Spre marea mirare a tuturo-
ra, primul secretar de partid a lăudat 
inițiativa mea, a dovedit chiar nece-
sitatea și importanța pentru tineretul 
din raion a unor asemenea „posidel-
ki”. Era un om progresist, a simțit un 
puternic val al schimbării, și nu a mers 
împotriva valului. Nu l-am mai întâl-
nit de atunci. La Cenaclul Grai Ma-
tern venea foarte multă lume, nu încă-
pea la bibliotecă și trecusem la Palatul 
Sindicatelor. Dar peste câteva așa zise 
ședințe, de fapt erau spectacole (ce se 
terminau cu fel de fel de apeluri către 
mai marii de atunci), sala mare a Pa-
latului Sindicatelor era neîncăpătoa-
re. Ieșisem pe Aleea Clasicilor Litera-
turii Române. 

E.D.: Atunci, la fondarea acelei 
mișcări, lumea aclama: Jana D’Arc, 
Jana D’Arc... Și primul secretar de 
partid din raion aplauda. Să fi fost bu-
curos că din cartierul Ciocana coboară 
la vale, peste capitală, renașterea spi-
rituală.

R.V.: Jana D’Arc! M-am bucurat 
când acest nume a trecut de la mine 
la Leonida Lari. Pe ea o prindea mai 
bine. Eu doream să-mi creez propriul 

nume. Cum se crease Lucian Blaga pe 
sine. Aflat în umbra enormă a lui Emi-
nescu, a putut să-și creeze nemurirea. 

E.D.: Risc să fiu și eu o naivă dacă 
te-aș întreba cum te-a întrebat cineva: 
de unde atâta energie creatoare? Asta 
ar însemna să întreb de unde atâta via-
ță, trecând prin atâtea lupte. Eu o să 
vă întreb mai concret. În martie 1991, 
când ai decis să desfășori în Piața Ma-
rii Adunări Naționale prima sărbăto-
rire a Zilei Unirii, unde s-a dansat pri-
ma dată Hora Unirii, de unde atâta cu-
raj? Eram încă în URSS, încă nu se ru-
inase. Din numărul enorm de câte-
va mii de oameni prezenți, în horă se 
prinseseră poate că vreo sută, și mul-
ți dintre ei se uitau prin părți, îngrijo-
rați să nu-i vadă cumva șefii. Și Poetul?

R.V.: Simțeam suflul timpului. Și-
apoi, sărbătoream date istorice con-
crete, de ce și de cine trebuia să ne fie 
frică? Basarabenii deseori promovează 
mai întâi frica unei nereușite, apoi ide-
ea, evenimentul.

E.D.: Prin anii 80 ai sec. trecut 
când te întreba cineva ce faci, răspun-
dea-i: Iubesc. Îl citise-i pe Lucian Bla-
ga în timpul regimului totalitar? Pu-
teai fi arestată pentru că citeai cărți ro-
mânești.

R.V.: Citisem munți de cărți 
bune. Citisem și poeziile lui Blaga, la 
acel timp mi se păruse fără suflet. În 
tinerețe o admiram pe Ana Ahma-
tova și Charles Baudelaire. Pe Blaga 
l-am descoperit mai târziu, fiul mi l-a 
arătat cât de grandios este: „Iubind, 
ne-ncredințăm că suntem”. Extraor-
dinar de frumos zis. Dar cred că foarte 
puțină lume i-a citit opera... Nu cred 
să fie mai mult de o mână de oameni 
în Moldova cei care i-au citit Trilogi-
ile din scoarță în scoarță. Dar cine le-a 
citit are o altă atitudine față de via-
ță, și mai ales față de sine. Începe să 
se respecte mai mult, să aibă încrede-
re în sine. Află ce este demnitatea de 
om, această avuție fără de preț. Dacă 
ai demnitate de om, nimeni nu te în-
treabă ce limbă vorbești, te respectă, 
și-atât. 

E.D.: Și dumitale?
R.V.: Eu mă născusem cu multă 

încredere, cu respect de sine, cu mult 
curaj. Sau poate că cele șapte dea-
luri, pe care e așezat satul de baștină 
și unde am copilărit, mi-au dat acest 
curaj nemaiîntâlnit și marea dragos-
te de oameni, de neam, de țară. Res-
pectul de cuvântul scris, dar și de cu-
vântul dat.

E.D.: Dragă Renata Verejanu, eu 
știu că în istoria renașterii naționale 
și a procesului de democratizare du-
mitale ai o pagină aparte. Și grație ție, 
grație Cenaclului Grai Matern care ac-
tivează și astăzi, grație altor scriitori și 
oameni de cultură care au luptat pen-
tru valorile noastre naționale, seme-
nii noștri pot frumos sărbători Lim-
ba Noastră Română, o sărbătoare uni-
că în marea familie a popoarelor lu-
mii. Acum, în ajunul acestor mari săr-
bători naționale: a Aniversării de 30 de 
ani de la proclamarea independenței 
Republicii Moldova, a Sărbătorii Lim-
bii Române îți urez: La Mulți Ani... 
Noi realizări, noi cărți, noi împliniri.

R.V.: Mulțumesc, doamnă Elena 
Dabija... Felicitări și Dumitale, și Cen-
trului Academic Internațional Emi-
nescu, pe care-l conduci de mulți ani 
cu mult succes. 

La Mulți Ani, Moldova! 
La Mulți Ani, Limba Română. 

30 ani de independență

Poeții de pe linia întâi  
a renașterii naționale
Elena DABIJA, directorul Centrului Academic Eminescu,   
în dialog cu poeta Renata VEREJANU, președintele Uniunii 
Internaționale a Oamenilor de Creație
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– Distinsă doamnă Veroni-
ca PÂRLEA-CONOVALI, ați de-
pus extrem de mult efort și suflet la 
apariţia recentei antologii „Lumini 
de curcubeu în pandemie” (Edi-
tura „Amurg sentimental”, Bucu-
rești, 2021). Astfel, însă, ați devenit 
liantul de legătură între pedagogi, 
elevi, precum și organizatoarea ac-
tivităţilor din cadrul proiectului 
Salonului literar „Artă prin educa-
ţie”.Va avea continuitate și în noul 
an de studii acest proiect?

– Anul de studii care a trecut a 
fost unul dificil, luând în considera-
re pandemia care ne-a afectat mult. 
Dar, spre bine, credem, e și faptul 
că mai mulţi colegi din România au 
iniţiat un proiect, fondatoare fiind 
Gabriela Alef Machidon. În calita-
te de profesoară de istorie la Cole-
giul Naţional de Coregrafie, am fost 
invitată să particip la Salonul literar  
„Artă prin educaţie”. Activităţile au 
demarat în octombrie 2020 și s-au 
finalizat la sfârșit de iunie a.c. Unul 
dintre scopurile ţintă ale proiectu-
lui a vizat atragerea cadrelor didac-
tice, elevilor, oamenilor de cultură 
dintre Nistru și Prut, dintre Nistru 
și Tisa, la o activitate creativă care 
să dea colorit și sens vieţii noastre 
și personalităţii umane. Se urmăreș-
te, de asemenea, promovarea edu-
caţiei prin creativitate, cunoaștere și 
dăruire: „O educaţie dirijată într-un 
mod sănătos în școală, în familie, în 
grupuri realizează o consonanţă cu 
legile Universului. Înţelegerea legi-
lor Universului dă consistenţă fiin-
ţei și societăţii umane”. Astfel, prin 
creaţie, colaborare, schimb de valori 
culturale, depunem efort spre a le 
dezvolta tinerilor aptitudini și capa-
cităţi creative, a le forma caracterul, 
deoarece străduinţa fiecăruia dintre 
noi este de a ne face viaţa mai fru-
moasă, mai plină de sens.

- Știind că anul pandemic a fost 
cât se poate de dificil, cine a aderat 
la activităţi, concursuri? S-au ma-
nifestat plenar multe talente?

- Un liant de colaborare s-a for-
mat, prin intermediul acţiunilor în-
treprinse pe parcurs, între cadre di-
dactice, elevi, oameni de cultură din 
România și R. Moldova. Fiind prin-
tre organizatori, am avut misiunea 
să asigur legăturile de colaborare, 
am contactat  mai multe personali-
tăţi pentru a le implica în proiect. Aș 
menţiona-o mai întâi pe profesoara 
Olga Trudov-Maţarin de la Cole-
giul Pedagogic „Alexei Mateevici” 
din Chișinău, care s-a implicat activ. 
Am vizitat-o pe Daniela Vacarciuc, 
directoarea Liceului Teoretic „Va-
sile Alecsandri” din Chișinău. Ac-
ceptând propunerea de a participa 
la ediţiile salonului, și-au manifestat 
cu succes talentele profesoara Silvia 

Strătilă împreună cu ele-
vii săi. Printre alţi parti-
cipanţi - profesoarele de 
la Școala de Arte Plasti-
ce din Telenești, precum 
și din alte licee, școli cu 
profil arte din republică, 
Svetlana Vizitiu, Eugenia 
Zabulica etc.

- Vorbiți-ne despre activitățile 
din cadrul proietului. 

– Salonul a avut mai multe șe-
dinţe, cu anumite tematici: „Veș-
minte de toamnă în poezia româ-
nească”, în octombrie, în următoa-
rea lună: „Cântec de dor de peste 
Prut”. În zilele apropiate de sărbă-
torile de iarnă s-au desfășurat acti-
vități cu genericul „Dalbe ninsori 
în cântece de zurgălăi”. Către Ziua 
de naștere a lui Mihai Eminescu a 
derulat concursul întitulat „Emi-
nescu- patria inimii mele”. „Flori de 
iubire cu petale de cer” –  un simpo-
zion în luna februarie. Iar spre final 
-  „Parfum de vară pentru zâmbet de 
copil” – a fost genericul ședinţei din 
luna iunie. Am organizat mai mul-
te activităţi împreună cu președinta 
Gabriela Alef Machidon, profesoară 
de matematică la Liceul „Victor Slă-
vescu”, Ploiești, cu editorul și scrii-
torul Ion Machidon, de la Editura 
„Amurg sentimental”, un promo-
tor de valori culturale din România, 
care a contribuit la editarea unor lu-
crări ale tinerilor talentaţi.

– Antologia „Lumini de curcu-
beu în pandemie” a venit ca un bal-
zam pe suflet pentru a încununa 
creaţia participanţilor?

– Desigur, am ajuns la concluzia 
că nu este suficient să ne întrunim la 
ședinţele Salonului și să ne prezen-
tăm doar cu poezii, dansuri, cânte-
ce, pamflete etc. Am decis ca toa-
te strădaniile muncii noastre de-
puse într-un an de zile să fie înmă-
nunchiate între copertele unei cărţi. 
Astfel, s-a editat antologia „Lumini 
de curcubeu în pandemie”, apăru-
tă, după cum am mai spus, la Editu-
ra „Amurg sentimental”, București, 
2021, sub dirijarea poetei și scriitoa-
rei Gabriela Alef Machidon. Cre-
dem că e rezultatul muncii în cadrul 
Salonului literar. Au fost invitaţi să 
participe scriitori, poeţi, dansatori, 
oameni de rând etc. S-au încadrat 
cu succes o serie de poeţi și proza-
tori de la Nistru până la Tisa, printre 
care Irina Elena Catrinescu, Victor 
Ciobanu, Maria Tomiţa Corini etc. 
De asemenea, din Republica Mol-
dova s-au manifestat activ în activi-
tăţi: dup cum am menţionat mai sus 
Silvia Strătilă, profesoară de limba și 
literatura română de la Liceul Teo-
retic „Vasile Alecsandri”, care a par-
ticipat împreună cu elevii și profe-
sorii la ediţiile salonului, Svetlana 
Vizitiu, Șef sector BC la Bibliote-
ca Municipală B. P. Hasdeu, Andrei 
Viziru, redactor la radioteleviziunea 
naţională, Eugenia Zabulica etc.

–  Cine sunt elevii pe care i-aţi 
promovat Dvs., precum și ceilalţi 
invitaţi, cei care și-au etalat talen-
tele cu mare satisfacţie, pe parcur-
sul acestor ședinţe literare?

– De la Colegiul de coregrafie 
am invitat-o să participe cu arii de 
balet pe Ana Sorina Vasiliu, elevă în 
clasa XI, dans clasic, viitoare bale-
rină. O scurtă biografie despre ele-
vă și o poză de-a ei (o evoluare cu 
măiestrie a șpagatului în aer), o re-
găsim,  respectiv, la pag.42 a ediţiei. 

Am promovat și un elev din cla-
sa mea, clasa IX, Eugen Baltag, un 
băieţel care cântă foarte frumos, 
numit fiind „micul Dan Spătaru”, 
apreciere de care se bucură mult. Pe 
parcursul clasei VII –VIII, la toate 
concertele cântam împreună cu el, 
fiindcă într-adevăr are o voce de-
osebită, cântam pentru a-l încura-
ja să creadă în sine. Din cadrul co-
legiului au mai participat Mădăli-
na Graur, Nicoleta Mun-
teanu etc.

 Dar m-am oprit nu doar aici, 
la colegiu, am căutat să fac naveta 
prin ţară și să invit și copii din alte 
școli. Astfel, au reușit să evolueze cu 
succes și Daniela Carlașuc, elevă în 
clasa  IX la Gimnaziul „Victor Ciu-
tac” din s. Șirăuţi, Briceni, una din-
tre fetele cele mai talentate. Daniela 
cântă atât de frumos, acum doi ani 
a început să studieze serios chitara. 
A participat la concursuri naţiona-
le, dedicate lui Gr. Vieru, Ion și Doi-
na Aldea Teodorovici, cucerind lo-
curi de frunte, obţinând diplome și 
premii. Îndrumător și profesor al ei 
este un rapsod talentat din zona de 
nord a republicii, Cristian Carlașuc, 
folclorist și un mare instrumentist.

O altă participantă - Vlada Pîr-
lii, este născută în Atena, Grecia. 
Acum locuiește cu părinţii în Soro-
ca, este elevă la Liceul „Petru Rareș” 
și în paralel studiază pianul și chi-
tatră bass la Școala de Muzică „Eu-
gen Coca”. Are o voce extraordina-
ră, cântă de mică, face parte din an-
samblul muzical „Steluţe sorocene” 
și cântă în corul „Balcanto” etc.

În acest proiect, am încercat s-o 
implic mereu și pe nepoţica mea, 
Andreea Carlașuc, care este elevă 
la Liceul român-german „M. Co-
gălniceanu”. Este stăruitoare, citeș-

te, scrie de la vârsta de 6 ani, a mers 
la școală bine pregătită. A învăţat  
limba engleză de sine stătător, ur-
mărind emisiuni la televizor și, de 
asemenea, cântă frumos.

Două doamne de la Telenești, 
de la Școala raională de Arte Plasti-
ce „Nicolai Moisei”, directorul Svet-
lana Caprian și profesoara Olga 
Mardari, au participat cu copiii la 
emisiuni online, expunând spre vi-
zualizare lucrări plastice expresi-
ve, special pregătite pentru cei in-
teresaţi de artă, picturi. În cadrul 
acestora au demonstrat cu se ocu-
pă, cum au îndrăgit și cum propagă 
arta frumosului.

– Credem că s-a realizat astfel 
un inedit și valoros schimb de idei, 
de experienţe și bune practici între 
generaţii. Cum aţi reușit să valori-
ficaţi aceste realizări pe parcurs?

– Desigur, nu era suficient doar 
să edităm cartea pentru ca fiecare 

matur sau copilaș să-și vadă mun-
ca. A fost nevoie și s-o lansăm. Pe 
la sfârșit de iunie, m-am întors de la 
Ploiești, unde, în sala mare a palatu-
lui de cultură, a avut loc această lan-
sare a antologiei. A fost foarte multă 
lume, maturi, copii, elevi din dife-
rite colţuri ale României. Ședinţa a 
durat câteva ore. Fiecare participant 
a venit cu mesajul său, conform te-
maticii întitulate din timp. Personal, 
am ţinut un discurs mai mult isto-
ric decât cum era specificat în gene-
ric...parfum cu zâmbet de copil. Sa-
lonul a avut loc spre sfârșit de iunie. 
M-am referit la faptul că din punct 
de vedere istoric, în îndepărtatul 
1940, cam tot în perioada de vară, 
guvernul sovietic cerea printr-o te-
legramă României să cedeze Basa-
rabia și Bucovina. Pe acele timpuri, 
în Basarabia, respectiv, se întâmplau 
evenimente foarte serioase. Despre 
aceasta și multe altele le-am împăr-
tășit gândurile celor prezenţi.

 Apoi am dat citirii câtorva ver-
suri din creaţia unei basarabence, 
Iulia Toma Pârvu. Ea s-a retras îm-
preună cu părinţii, în 1940, peste 
Prut. Dânsa descrie în lucrările sale 
ce-a văzut atunci cu ochi de copil. 
Multe secvenţe, așa cum le prezin-
tă ea, sunt foarte durute pentru ba-
sarabeni. Am citit în final o poezie 
proprie „Înstrăinare”. 

Am participat împreună cu in-
terpretul și președintele Academi-
ei naţiunii române, Valeriu Moca-
nu, la o emisiune a televiziunii ro-
mâne, care a durat două ore. Mi s-a 
oferit o oră unde, împreună cu Ion 
și Gabriela Alef Machidon, ne-am 
împărtășit gândurile despre meto-
dele de instruire a copiilor. Astfel, 
credem că ei trebuie să-și cunoas-
că istoria, prin intermediul cărţilor, 
cântecelor, poeziilor, operelor de 
artă, pentru că istoria se poate în-
văţa prin diferite metode. Respec-
tiv, cred că ar fi bine să revenim la 
șezătorile noastre de cândva, pen-
tru ca cei tineri să asculte poves-
tirile părinţilor, buneilor, vecini-
lor. Așa, mult mai multe lucruri se 
pot memora pentru cei care le as-
cultă decât atunci când stai, să zi-
cem, cu cartea în mână învăţând 
de sine stătător. Nu-mi rănâne de-
cât să amintesc că de la 1 septem-
brie salonul își va relua activitatea, 
deoarece proiectul creează o iden-
tificare, mobilizare, informatiza-
re și revalorificare a resurselor pri-
vind formarea calităţilor umane, la 
nivel individual și de grup, prin ac-
tivităţi de studiere, cunoaștere a va-
lorilor românești, dezvoltare perso-
nală, sport, muzică, creativitate. În 

cadrul salonului se desfăţoară ate-
liere de creaţie, spectacole, lan-

sări de carte, conferinţe și se-
minare. Salonul mai are și o 

revistă - „Lumini stelare”. Pe 
paginile ei au fost publica-

te un șir de creaţii ale po-
eţilor și scriitorilor din  

Basarabia, inclusiv Ni-
colae Bălţescu, Ghe-
orghe Stratan, Ma-

ria Tomiţa Corini, Sil-
via Strătilă, Victor Cio-

banu, a subsemnatei 
etc. Proiectul totuși este 

adaptat specificului vârstei de 
copil, dar, totodată, și maturii, ști-
ind că și ei își păstrează sufletul de 
copil, sunt chemaţi să crească spi-
ritual și să participe de rând cu cei 
mai mici. Prin activităţile proiectu-
lui se dorește implicarea tutror fac-
torilor răspunzători de șlefuirea ca-
racterelor și formarea unor oameni 
de valoare.

 Printre coordonatorii de pro-
iect mai sunt și Mihaela Radu, di-
rector al bibliotecii judeţene „Ni-
colae Iorga”; Nicolae Sevastian, di-
rector general, Leonard Coţac, dir.
adjunct, liceul „Victor Slăvescu” din 
Ploiești, România.

Proiectul este binevenit și din 
considerentul ca să nu se simtă izo-
laţi copiii, să nu cadă sub presiu-
nea unor stări de spirit apăsătoare, 
provocate de situaţia de criză sani-
tară. Credem și sperăm ca ei să se 
bucure de noi oportunităţi deschise 
în faţă prin comunicarea cu seme-
nii lor din toate colţurile ţării și de 
peste hotare.

– Vă dorim să aveţi parte de noi 
antologii editate, graţie unor pro-
iecte care să contribuie la descope-
rirea talentelor tinere. Iar prin in-
termediul activităţilor promova-
te astfel, sperăm și copiii să se dez-
volte liber și firesc, într-o ţară pros-
peră. 

A intervievat
Elvira ŢÂGANAŞ-PÂNTEA

SALONUL „ARTĂ PRIN EDUCAŢIE” – 
DESCOPERĂ TALENTE
Interviu cu scriitoarea Veronica PÂRLEA-CONOVALI,  
profesoară de istorie la Colegiul Naţional de Coregrafie

Educaţia este arta de a forma bunele deprinderi  
sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute  
ale acelora care dispun de ele. 
                                                                                   Platon  
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În sprijinul profesorului

Cu privire la definirea randa-
mentului școlar, literatura științifi-
că reflectă doi poli în funcție de care 
este evaluată situația școlară a ele-
vului, respectiv, succesul și insuc-
cesul școlar. Astfel, succesul șco-
lar reprezintă, „obținerea unui ran-
dament superior în activitatea in-
structiv-educativă, la nivelul cerin-
țelor programelor și al finalităților 
învățământului” (Sălăvăstru, 2004, 
p. 230). La polul opus, insuccesul 
școlar face trimitere la rămânerea 
în urmă la învățătură sau la neîn-
deplinirea cerințelor obligatorii din 
cadrul procesului instructiv-educa-
tiv, fiind efectul discrepanței dintre 
exigențe, posibilități și rezultate (Po-
pescu, 1991, p. 24). În opinia auto-
rului Sălăvăstru (2004, p. 230) noți-
unile de succes și insucces școlar nu 
sunt atemporale, ci impuse de isto-
ria socială”. Altfel spus, definim suc-
cesul și insuccesul elevilor în funcție 
de normele pedagogice și exigențele 
sociale existente într-un cadru soci-
al și normativ bine definit.

În prezent, există mai multe de-
finiții ale conceptului de învățare. În 
sens restrâns, psihologia educației 
plasează învățarea în contextul pro-
cesului de instruire. Astfel, învățarea 
este „o activitate sistematică, dirija-
tă, desfășurată într-un cadru organi-
zat (instituții specializate de instrui-
re și educație), orientată în direcția 
asimilării de cunoștințe și a formă-
rii structurilor psihice și de persona-
litate” (Sălăvăstru, 2004, p. 14). De-
oarece se desfășoară într-un sistem 
instituționalizat, respectiv sistemul 
de învățământ, poartă denumirea de 
învățare școlară.

În contextul învățării școlare se 
discută despre reușita școlară, ex-
primată prin randamentul școlar. 
În opinia autorilor  F. și A. Turcu 
(1999, p. 58) reușita școlară reprezin-
tă adaptarea elevului la cerințele șco-
lare. În același timp, randamentul ri-
dicat semnifică o adaptare mai bună 
la sarcinile de învățare. Așadar, reu-
șita și randamentul școlar reprezin-
tă concordanța dintre cerințele pro-
gramelor școlare și competențele ele-
vilor (F. și A. Turcu, 1999). Randa-
mentul școlar face referire atât la re-
ușita școlară, cât și la insuccesul sau 
nereușita școlară. Randamentul șco-
lar reprezintă reușita, iar reușita șco-
lară este pusă în evidență prin randa-
ment. În școală, randamentul este re-
dat prin calificative/note, fiind eva-
luat de către profesor. Reușita școla-
ră este trăită de elev ca sentimentul 
de succes, iar nereușita ca insucces. 
Sentimentul de „succes” constitu-
ie un important stimul motivațional, 

pe când cel de „insucces” înseamnă o 
motivație scăzută sau inhibitorie.

Pornind de la constatarea că unii 
elevi învață mai repede și alții mai 
lent, Bloom și Carrol sunt de părere 
că se pot obține rezultate mai bune de 
la cei din urmă dacă li se acordă un 
timp de învățare mai îndelungat, atât 
cât au nevoie, opinie împărtășită și de 
alți cercetători. Din această perspec-
tivă, pentru a avea succes școlar, nu 
este suficient să stabilim dacă un elev 
atinge obiectivele vizate la școală, ci 
trebuie să găsim mijloacele și meto-
dele potrivite pentru realizarea aces-
tora.

Conceptul de succes școlar poa-
te fi definit prin raportarea la totali-
tatea rezultatelor elevilor, atât în ce 
privește nivelul de pregătire științifi-
că (acumularea cunoștințelor și for-
marea competențelor), cât și dezvol-
tarea capacității intelectuale, forma-
rea unor trăsături de personalitate, 
a interesului și motivației pentru în-
vățare. Succesul școlar – concretizat 
în rezultatele elevilor – reprezintă 
o realitate școlară complexă ce inclu-
de: cunoștințe, capacități intelectuale 
formate, abilități de aplicare a cunoș-
tințelor, trăsături non-cognitive de 
personalitate; în același timp, succe-
sul școlar înglobează și reușita elevi-
lor în activitatea postșcolară. Această 
dublă determinație face necesară pu-
nerea stării de reușită a elevilor în re-
lație cu exigențele școlii, cu posibili-
tatea de a accede la trepte superioa-
re de învățământ, dar și cu cerințele 
reușitei în activitatea socio-profesio-
nală de mai târziu. Succesul școlar – 
ca performanță echivalentă cu atin-
gerea obiectivelor propuse – se dis-
tinge de progresul școlar – ce expri-
mă aprecierea rezultatelor obținute și 
a evoluției situației la învățătură prin 
raportarea la performanțele anterioa-
re. Astfel, este posibil ca un elev să nu 
atingă parametrii obiectivelor stabi-
lite chiar dacă, în plan personal, în-
registrează progrese. În același timp, 
progresul școlar corelat cu succesul 
nu implică un nivel limită de perfor-
manță școlară, ci are un caracter de 
proces, se află în continuă devenire, 
ceea ce înseamnă că rezultatele obți-
nute de un elev se raportează atât la 
obiectivele stabilite, cât și la posibi-
litățile proprii. De aici, reiese nece-
sitatea conceperii programului șco-
lar în funcție de capacitățile elevilor 
(Bloom & Carrol, apud Tomșa, 2009,  
p. 2-7).

O condiție a reușitei școlare este 
adaptarea școlară – „o caracteristi-
că proprie oricărui sistem dotat cu 
mijloace de autoreglare, care are me-
canisme specifice de realizare, nive-
luri diferite de complexitate, tipuri 
distincte (senzorială, nervoasă, soci-
ală etc), durate variabile de stabilita-
te a procesului și o anumită polarita-
te (pozitivă, negativă)” (Jigău, 1998, 
p. 8). Adaptarea este „o modalitate 
de a răspunde armonios condițiilor 
unui mediu determinat sau unor ex-
periențe noi” (Sutter, 1987, p. 49).

Cei mai importanți indicatori 
de care trebuie să se țină cont în 
adaptarea școlară sunt:
a) aptitudinea elevului de a-și însuși 

informațiile transmise, inclusiv 
posibilitatea de a opera cu aces-
tea, a priceperii și deprinderilor;

b) capacitatea de relaționare cu gru-
pul școlar;

c)  interiorizarea unor norme școla-
re și valori sociale acceptate.

În urma anchetei din S.U.A. 
(Coleman, 1966), privind egalita-
tea șanselor la educație și factorii 
reușitei școlare, s-a ajuns la conclu-
zia că principalele variabile avute în 
vedere pentru identificarea acestor 
factori ai reușitei sunt:

• mediul familial (rezidența, 
nivelul de pregătire al părinților, ti-
pul și dimensiunea familiei, bunuri-
le și echipamentele posedate, intere-
sul părinților pentru studiile copilu-
lui și nivelul de aspirații pentru for-
marea profesională);

• resursele școlare (calitatea 
echipamentelor școlare și a progra-
melor, caracteristicile corpului pro-
fesoral, compoziția socială a mediu-
lui școlar);

• caracteristicile elevilor (înde-
osebi, motivația pentru instruire); 
Multe din studiile care abordează re-
ușita școlară (și implicit eșecul șco-
lar) au în vedere clasa socială din 
care provine elevul, stabilindu-se 
patru criterii principale de evaluare 
a apartenenței la o anumită clasă:
•  nivelul de instruire cerut de 

exercitarea unei anumite pro-
fesii;

•  veniturile obținute;
•  statutul ocupațiilor în între-

prinderi și societate;
•  statutul ocupațiilor într-o per-

spectivă generală a „prestigiu-
lui”.
Aceste criterii, luate ca atare, 

sunt într-o „extrem de înaltă core-
lație și pot influența mai mult re-
zultatele școlare, decât atunci când 
se obiectivează în profesii și mese-
rii concrete” (Jigău, 1998). Tot din 
prisma acestei abordări, alte cerce-
tări au demonstrat că, printre facto-
rii care tind să domine rezultatele 
școlare, sunt:
•  factorii de bază (statutul socio-

economic al familiei, rata veni-
turilor, instruirea și ocupația pă-
rinților, caracterul urban/rural 
al comunității);

•  influențele de grup (aspirațiile 
educaționale, atitudinile și mo-
tivațiile colegilor, ponderea ele-
vilor din clasă);

•  variabilele școlare (le conside-
ră ca având o influență limitată 
asupra performanțelor școlare).
Eșecul școlar semnifică necon-

cordanța între cerințele școlare cu 
performanțele și eficiența activită-
ții de învățare. De Landsheere defi-
nește eșecul școlar drept „situația în 

care un obiectiv nu este atins”. Ru-
dica (1998) diferențiază următoare-
le categorii de eșecuri:

a) Eșecul de tip cognitiv în-
seamnă nerealizarea sarcinilor șco-
lare din cauza următorilor factori: 
nivel scăzut de aspirații și experien-
țe; posibilități voluntare reduse în 
lupta cu obstacolele; absența deprin-
derilor de muncă sistematică; defici-
ențe la nivelul operațiilor logic-abs-
tracte ale gândirii etc.

b) Eșecul de tip necognitiv 
constă în inadaptarea elevului la 
exigențele învățământului din tea-
mă sau repulsie, dezechilibru emo-
țional, autism, impulsivitate etc., 
care îl determină să caute un mediu 
mai puțin coercitiv sau îl conduc la 
abandon școlar.

Riviere (1991) identifică o serie 
de indicatori ai eșecului școlar, re-
partizați în felul următor:

a) Indicatori proprii instituți-
ei de învățământ: rezultate reduse 

la examene și concursuri școlare; re-
petenția declarată în urma evaluări-
lor curente, care atestă niveluri scă-
zute de competență;

b) Indicatori externi instituției 
școlare: tipul de orientare după ter-
minarea școlarității obligatorii (în-
treruperea studiilor apare ca o for-
mă de eșec); rata ridicată de șomaj 
printre tinerii sub 25 de ani; rata de 
analfabetism.

c) Indicatori referitori la efec-
tele eșecului în plan individu-
al: rata de abandon școlar și absen-
teism; trăirea subiectivă a eșecului.

Jigău (1998) ia în considera-
re următoarele aspecte ale eșecu-
lui școlar:

a) Individualitatea elevului: 
abordarea genetică (susține că eșe-
cul școlar este explicat de nivelul re-
dus al inteligenței individului, de de-
ficiențele și tulburările de natură in-
telectuală sau psiho-senzorială) și 
abordarea psiho-afectivă (are în 
vedere copilul în raport cu mediul 
familial și școlar, influențele aces-
tora asupra procesului de formare a 
personalității).

b) Handicapul sociocultural, 
aproape orice investigație a eșecu-
lui școlar va găsi o relație între frec-
vența acestuia și mediul socioecono-
mic de proveniență a copilului aflat 
în dificultate. Starea economică a fa-
miliei este un factor important al re-
ușitei școlare (taxe, rechizite, cărți). 
În general, în familiile sărace, copi-
ii optează pentru filiere școlare de 
scurtă durată și profesii solicitate 
imediat pe piața forței de muncă.

c) Reproducerea raporturilor 
de clasă prin școală. Unii sociologi 
văd în școală o instituție de reprodu-
cere socială, pentru că aceasta igno-
ră valorile elevilor proveniți din gru-
puri defavorizate și promovează, în-
deosebi, normele claselor favorizate. 
Chiar filierele școlare (de tip secun-
dar/ profesional/ superior) reflec-
tă, de fapt, diviziunea socială, opo-
ziția între activitatea intelectuală și 
cea fizică și raporturile de muncă și 
producție capitaliste (Bourdieu, Pas-
seron, 1970).

d) Atitudinea față de cunoaște-
re a elevului pare a fi la fel de impor-
tantă în explicarea eșecului școlar; 
sensul pe care-l dă copilul cunoaște-
rii și reușitei școlare este hotărâtor în 
atingerea acestuia.
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Succesul și insuccesul școlar

 Prof. Dorel NICOARĂ,
Director al Palatului Copiilor, 

Bistrița

Despre noi și despre 
destinul limbii române  

în cei 30 de ani  
de independență

Chiar în trista perioadă sovietică, pregă-
tirea jurnaliștilor, ca viitori purtători de 
limbă literară (excludem clișeele și mode-
lele rusești impuse de normele moldove-
nești), în cadrul Facultății de Jurnalism, se 
realiza, pe parcursul a patru ani, disciplina 
Limba română având statutul de funda-
mentală. Era și firesc ca absolvenții acestei 
facultăți, dacă nu in corpore (nu este gră-
dină fără uscături), cel puțin, majoritatea 
să cunoască normele impuse și să se ex-
prime corect atât oral, cât și în scris.

Toată lumea cunoaște limbajul infect 
al politicienilor, juriștilor, economiștilor, 
tehnicienilor etc. Îndemnurile parlamen-
tarilor „Dați să precăutăm”, „Dați să ne 
apreciem” au devenit proverbiale. Cu cer-
titudine, nedorința fiecăruia de „a săpa în 
miezul limbii”, vorba lui G. Vieru, este si-
nonimă cu „lenea e cucoană mare”. Dar 
și în acest caz problema trebuie căutată 
în modul de pregătire la facultăți a speci-
aliștilor. De unde să cunoască, de exem-
plu, juriștii (cu excepția că fiecare în par-
te va dori acest lucru) terminologia, mo-
dul de exprimare corectă, specifice dome-
niului, dacă în Planul de studii al Facultă-
ții de Drept, USM, ciclul licență, speciali-
tatea „Drept”, aprobat în mai, 2020 și co-
ordonat cu MECC (3 iunie, 2020) [11], nu 
figurează vreun curs de limba română în 
cadrul căruia să fie predată și însușită ter-
minologia de specialitate? În schimb, stu-
denților li se oferă 60 de ore de limbă stră-
ină, 60 de ore de filozofie, 15 ore de educa-
ție fizică etc. Întrebarea este firească: „Fa-
cultatea pregătește specialiști în domeniul 
dreptului pentru ca ei să comunice, în pri-
mul rând, într-o limbă străină sau în cea 
de stat?”. Absurdități la tot pasul. Și în toa-
te planurile de studii. Și mult orgoliu al ce-
lora care le alcătuiesc și le aprobă. Chiar 
excesiv de mult, conjugat cu o indiferen-
ță totală față de destinul limbii române, 
în primul rând, a factorilor de decizie. În-
tr-un cuvânt, lipsă de patriotism, căci „e o 
datorie patriotică să ne vorbim limba co-
rect” (Grigore Vieru). Și pentru a nu ne fi 
rușine în continuare de exprimările anos-
te din ședințele parlamentului, guvernu-
lui, de judecată, din știrile transmise de 
jurnaliști etc., e stingentă nevoie ca dem-
nitarii de stat, diriguitorii instituțiilor de 
învățământ să conștientizeze că „pasărea 
pre limba ei piere”.
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Vacanța de vară este meni-
tă odihnei, relaxării. Pen-

tru elevii Gimnaziului “Mihai 
Moraru” din satul Brănești, 
raionul Orhei, luna august a 
venit cu iz de cercetare.

În luna lui Gustar a fost de-
sfășurată activitatea educațională cu 
genericul “Școala altfel”. În cadrul 
acesteia un grup de elevi din gim-
naziu au participat cu mare interes 
la acțiunea practică în aer liber, cu 
tema ,,Analiza calității apei”.  Acti-
vitatea a fost ghidată de către Ana 
Bîrsan, doctor, conferențiar, șefa 
Departamentului Biologie și Ecolo-
gie, facultatea Biologie și Pedologie 
a Universității de Stat din Moldova.

Dumneaei a organizat în satul 
Brănești trei ateliere în cadrul la-
boratorului științifico-practic, în 
aer liber, „Biologie și Ecologie”, cu 
genericul ,,Cu microscopul în sânul 
naturii”. La realizarea acestor ateli-
ere s-au implicat specialiști în do-
meniu de la facultatea de Biologie 
și Pedologie a Universității de Stat 
din Moldova, studenți de la faculta-
te, liceeni din Chișinău și din orașul 
Orhei, elevi din gimnaziile Brănești 
și Furceni, raionul Orhei. Aceștia 
au avut la dispoziție echipament și 
utilaj variat pentru lucrări de labo-
rator necesare în cadrul activităților 
practice.

Cu toate că gimnaziul din lo-
calitate nu dispune de asemenea 
utilaj performant pentru lucrări de 

laborator la disciplinele școlare bio-
logie și chimie, direcția gimnaziului 
a intervenit cu ideea de a organiza 
și desfășura câteva activități prac-
tice în aer liber cu elevii claselor 
gimnaziale, cu scopul de a le for-
ma  abilități de a mânui utilajul, de 
a face unele experimente, de a le 
spori interesul față de disciplinele 
de biologie și chimie, de a cerceta 
starea apelor din localitate și de a 
le proteja.

Am format un grup de zece 
elevi, care au fost informați despre 
subiectul și scopul activității. Con-
duși de subsemnata și de profesoa-
ra de biologie și chimie, Anastasia 
Adomnița, fiecare elev a avut misi-
unea de a colecta în recipient apă 
de la o sursă acvatică. Respectiv, s-a 
colectat apă din două fântâni artizi-
ene care aprovizionează întreg satul 
Brănești cu apă potabilă, de la două 
izvoare, șapte fântâni și din pârâul 
Moța care traversează teritoriul sa-
tului. În curtea Bibliotecii Publice 
Brănești, a fost instalat tot utilajul 
necesar pentru desfășurarea acti-
vității practice. Elevii au fost infor-
mați despre fiecare utilaj, instruiți în 
ceea ce privește regulile de utilizare 
a utilajului, regulile de securitate 
în timpul lucrului, și nu în ultimul 
rând, referitor la regulile de securi-
tate în timpul pandemiei Covid-19.

Fiecare elev a primit câte o pli-
antă despre conținutul lucrării de 
laborator pe care au studiat-o mi-
nuțios. Tema lucrării de laborator a 
fost „Analiza calității apei”. Scopul 

lucrării: identificarea prezenței unor 
elemente chimice în apa din fântâ-
nele și izvoarele din satul Brănești. 
Toată lucrarea a fost axată pe iden-
tificarea parametrilor fizico-chimici 
ai apei: pH, conductivitatea sulfați-
lor, azotului nitric, fierului.

Cu toate că elevii nu aveau cu-
noștințele necesare în domeniu, 
pentru că erau elevi de clasele V-VII 
și nu au studiat astfel de subiecte, 
totuși ei au pătruns în esența lucră-
rii de laborator și au efectuat-o cu 
mare succes, datorită ghidării iscu-
sitei Ana Bîrsan. Ei au fost plăcut 
surprinși de rezultatele obținute în 
urma experimentelor efectuate, iar 
la finele activității au formulat con-
cluzii, utilizând termeni științifici 
pe care i-au însușit în timpul acti-
vităţii. Copiii au plecat acasă cu un 
bagaj nou de cunoștințe, mulțumiți 
de efortul depus în scopul dezvol-
tării personale. Toți participanții 
au ajuns la concluzia că trebuie să 
cercetăm starea apei înainte de a o 
consuma. 

Activitatea a culminat cu slo-
ganul  „Cercetăm apele și le prote-
jăm”, care a constituit și tema pentru 
acasă. Elevii au fost îndemnaţi să-i 
familiarizeze pe oameni în ceea ce 
privește activitatea desfășurată și 
concluziile despre starea apei din lo-
calitate, precum și să conștirntizeze 
necesitatea de a proteja apa. 

Pentru cei preocupați de eco-
logie, aducem la cunoștință că în 
luna octombrie vom desfășurăm 
altă activitate practică cu genericul 
„Calitatea solului din localitate”. De 
asemenea, în luna februarie vom or-
ganiza un atelierul în cadrul căruia 
vom discuta despre „Starea de bine 
în colectivul de elevi”.

Graţie bibliotecarei, Veronica 
Goncear, care a venit cu mare drag 
în ajutorul participanților, aceștia 
s-au bucurat de tot confortul și ospi-
talitatea, fapt pentru care îi suntem 
recunoscători.

Mulțumim Anei Bîrsan, care 
a contribuit la asigurarea unei co-
laborări deschise și eficiente cu fa-
cultatea de Biologie și Pedologie, 
Departamentul Biologie și Ecologie 
a Universității de Stat din Moldova. 

Leonora CRUC,
 învățătoare, director adjunct 

pentru educație, Gimnaziul  
„Mihai Moraru”, s. Brănești,  

r. Orhei

,,Cercetăm ca să protejăm”, 
eveniment ecologic

UE: Două licee din Cahul și 
Șoldănești, eficientizate energetic 

Agenția pentru Eficien-
ță Energetică a asigurat 

raționalizarea termică a Li-
ceului Teoretic „Mihai Emi-
nescu” din Cahul. În cadrul 
proiectului au fost înlocuite 
ferestrele și ușile exterioare, 
fiind izolați termic pereții și 
tavanele instituției de învă-
țământ. Astfel, aceste acți-
uni au determinat economii 
anuale: de energie în valoare 
de 475336 kWh pe an, de fi-
nanțare – de 324 de mii de lei, 
precum și reducerea emisiilor 
de dioxid de carbon cu 96 de 
tone, valoarea totală a proiec-
tului fiind de 4 543 000 de lei. 

De asemenea, Uniunea Euro-
peană a finanțat proiectul Spori-
rea eficienței energetice a Liceului 
Teoretic „Alexei Mateevici” din 
Șoldănești, în cooperare cu pro-
gramul „Modernizarea Servici-
ilor Publice Locale în Republica 
Moldova”, acesta din urmă fiind 
implementat de Agenția de Co-
operare Internațională a Germa-

niei (GIZ) și sprijinit financiar de 
Ministerul German pentru Coo-
perare Economică și Dezvoltare. 

Contractul de antrepriză este 
prevăzut pentru un an și consti-
tuie aproximativ 44 de milioane 
de lei. Începând din luna curentă 
au fost inițiate lucrările de efici-
entizare energetică a instituției 
în cadrul căreia activează 71 de 
angajați și 559 de elevi, consumul 
anual normat de energie urmând 
să fie redus cu 970 MWh, iar 
emisiile anuale normate de bio-
xid de carbon – cu 200 de tone. 

Măsura investițională  Spori-
rea eficienței energetice a Liceului 
Teoretic „Alexei Mateevici” din 
orașul Șoldănești  este  finanțată 
de către Uniunea Europeană, în 
cooperare cu proiectul „Moder-
nizarea Serviciilor Publice Loca-
le în Republica Moldova”, acesta 
fiind implementat de GIZ și 
sprijinit financiar de Ministerul 
pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare din Germania. 

Iulian BOGATU

BEI: Universitatea Tehnică  
a modernizat zece laboratoare 
Banca Europeană de In-

vestiții (BEI) a alocat 
Universității Tehnice a Mol-
dovei (UTM) două milioane 
de euro în vederea moder-
nizării a zece laboratoare, 
procedură prevăzută și re-
alizată prin proiectului Li-
vada Moldovei, finanțat de 
Uniunea Europeană. Astfel, 
de echipamente moderniza-
te vor beneficia în mod spe-
cial Facultatea de Tehno-
logie a Alimentelor, dar și 
cea de Inginerie Mecanică, 
Industrială și Transporturi.

Prorectorul  UTM, Vladislav 
Reșitca, a menționat că „acest 
ajutor este un beneficiu pentru 
studenți, pentru cadrele didacti-
ce, pentru cercetătorii noștri, în 
special, și pentru industria nați-
onală, în general. Aceste echipa-
mente vor permite studenților 
valorificarea și îmbunătățirea 
studiilor, facilitând colaborarea 
cu mediul de afaceri prin diferite 
proiecte comune.”

Astfel, sprijinul acordat de 
BEI a făcut posibilă procurarea 
de mobilier și articole din sticlă 
pentru cinci laboratoare, precum 
și de echipamente și reactivi chi-
mici pentru șase laboratoare. De 
asemenea, se va efectua izolația 
termică prin schimbarea feres-

trelor în încăperile Facultății 
Tehnologia Alimentelor. Este de 
remarcat că deja au fost finalizate 
lucrările de reparație a amfitea-
trul universitar.

Șeful oficiului BEI în Repu-
blica Moldova, Alberto Carlei, 
a subliniat că „investițiile în in-
frastructură, laboratoare și utila-
je moderne sunt extrem de im-
portante pentru a forma specia-
liști buni, care să implementeze 
tehnologii noi și să contribuie la 
dezvoltarea sectorului horticol. 
Este, de fapt, o investiție în viito-
rul acestui domeniu.”

În cadrul proiectului Livada 
Moldovei al Băncii Europene de 
Investiții, 10 instituții de învăță-
mânt autohtone care pregătesc 
specialiști în domeniul horticol 
au beneficiat până în prezent de 
finanțări de circa 11,4 milioane 
de euro. Per total, proiectul se 
încadrează într-o linie de credit 
în valoare de 120 de milioane de 
euro, destinată investițiilor pen-
tru întreprinderile mici și mijlo-
cii din sectorul horticol. Proiec-
tul Livada Moldovei a fost lansat 
în luna iulie 2016, contractul de 
finanțare dintre BEI și Executivul 
Republicii Moldova fiind semnat 
în iulie 2014.

Iulian BOGATU
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CONCURS
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probleme de educație – 1,0 unități.
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Divertis

Parcursul spre aur 
Discipola antrenorilor Andrei și Petru 

Chiperi și-a urmărit cu răbdare și perseve-
rență scopul, tratând cu maximă seriozi-
tate fiecare meci, chit că la capitolul tehn-
nică și pregătire fizică era cu un cap peste 
concurentele ce i-au ieșit în cale. În prima 
sa partidă la acest turneu de cel mai înalt 
rang, Irina Rîngaci s-a duelat cu o atle-
tă din SUA, Alara Lea Boyd. Luptătoarea 
noastră din start a preluat inițiativa, și-a 
trecut oponenta în parter și a efectuat pro-
cedeul de rostogolire: 6-0 (4+2). Sportiva 
americană a încercat în repetate rânduri să 
întoarcă soarta meciului, tentative dejucate 
cu hotărâre de Irina, scor final 9-2. 

În sferturi, conaționala noastră a trecut 
fără probleme de belarusa Yana Trețiak, în-
cheind partida încă din prima repriză, prin 
superioritate tehnică, ca în semifinale să 
ofere amatorilor de lupte un spectacol de 
zile mari, în compania Viktoriei Vesso, o 
sportivă din Estonia, care va deveni meda-
liată cu bronz la aceste competiții. Primul 
minut trecu în tatonări reciproce, deosebit 
de prudente. După care urmă o veritabilă 
explozie din partea sportivei baltice, pro-
cedeul căreia era cât pe ce să-i devină fatal 
Irinei, în intenția primei de a încheia rapid 
partida prin tuș. Până la urmă, compatri-
oata noastră printr-un efort supraomenesc 
a reușit să scape din strânsoare, scorul 
devenind 0-4 pentru adversară, și meciul 
continuă. Irina Rîngaci contraatacă ime-
diat, reducând din diferență (1-4). Apoi 
urmă un „schimb de replici” prin aruncare 
la sol, scorul la pauză devenind 3-6. Din 
debutul părții a doua a luptei, estonianca 
încercă să-și mărească avantajul, însă Iri-
na evită capcana, își dezechilibră rivala și 
o trecu în parter: 5-6. De fapt, acesta fu 
momentul decisiv al înfruntări, căci mol-
doveanca realiză imediat, în mod consecu-
tiv, trei procedee de rostogolire a câte două 
puncte, obținând un avantaj de moral, dar 
și pe tabela electronică de marcaj (11-6). 
Viktoria Vesso se avântă cu disperare în 
atac, fiind imediat taxată pentru lipsă de 
prudență, sportiva noastră impunându-se 
pe final prin superioritate tehnică, înainte 
de expirarea timpului regulamentar (17-6). 

Titlul mondial  
ia drumul Chișinăului

Și iată veni ziua finalei mari, disputată 
în compania luptătoarei din India, Bha-
teri Bhateri. Tribunele o susțin frenetic pe 
compatrioata noastră. Aproape odată cu 
fluierul de start al arbitrului, ea își trece 
concurenta la sol, cu rostogolire, câștigând 
astfel primele patru puncte (2+2). Acest 

avantaj se va menține până la pauză, indi-
anca nereușind niciun procedeu. După re-
luarea meciului, nu mai știu a câta tentati-
vă de atac a atletei asiatice îi aduce primele 
dividende, scorul devenind mai echilibrat 
(4-2) și mai periculos pentru chișinăuian-
că; însă ea se revanșează imediat, scăpând 
din priza adversarei și contraatacând (6-2). 
Către sfârșitul partidei, sportiva din India 
devine tot mai grăbită, iar „atentatele” ei 
ofensive tot mai haotice, lucru de care Iri-
na profită din plin. Cu un minut înainte de 
fluierul final, ea își poziționează oponenta 
la sol (8-2), efectuând imediat două proce-
dee consecutive de rostogolire (12-2), iar 
diferența de 10 puncte îi conferă instanta-
neu victoria: titlul mondial ia drumul Chi-
șinăului!

Astfel, Irina Rîngaci și-a trecut în pal-
maresul din acest an a treia medalie de aur, 
după ce în primăvară și-a agjudecat titlul 
european suprem la senioare, precum și la 
turneul continental rezervat luptătorilor 
categoriei de vârstă Under-23.

Mihaela Samoil –  
vicecampioană mondială

Să revenim însă la competiția mondia-
lă, în cadrul căreia o altă elevă a tehnicieni-
lor Andrei și Petru Chiperi de asemenea a 
obținut un rezultat de-a dreptul răsunător. 
Este vorba despre Mihaela Samoil, care în-
tr-un stil impresionant și-a trecut la aceste 
întreceri în cont distincția de argint, în li-
mitele categoriei de 53 kg. În calificări ea o 
surclasă încă în prima repriză pe poloneza 
Agata Paulina Kazimierczak (11-0), apoi 
în același stil de mare învingătoare trecu 
în sferturi de reprezentanta Turciei, Emine 
Çakmak (12-1, înainte de expirarea timpu-
lui regulamentar). În semifinale, Mihaela 
își continuă magistralul traseu competițio-
nal, învingând prin tuș luptătoarea din Kîr-
gîzstan, Aizhan Sabyrbek Kyzy, și accesând 
astfel în marea finală. Aici atleta noastră a 
primit replica suedezei Emma Jonna Mal-

mgren, fiind învinsă într-o confruntare de-
osebit de încrâncenată. Cedând pe parcurs 
cu 0-5, sportiva originară din Orhei a reușit 
cu un minut înainte de încheierea partidei 
să reducă la minimum diferența (4-5), după 
care a încercat să iasă în avantaj, însă a fost 
surprinsă la contraprocedeu, scor final 4-7. 
De remarcat că Mihaela Samoil a dat dovadă 
de mare măiestrie și caracter, demonstrând 
că are mare clasă și un potențial extrem de 
promițător. Reamintim că în această vara 
conaționala noastră a cucerit la Dortmund, 
Germania, medalia de bronz la Campiona-
tul European pentru juniori (Under-21).

Și Alexandrin Guțu –  
pe podiumul mondial

Dintre băieții noștri, la Campionatele 
Mondiale de la Ufa a impresionat – printr-o 
tehnică ireproșabilă și mentalitate de învin-
gător – luptătorul de stil greco-roman, Ale-
xandrin Guțu (77 kg). În calificări, discipo-
lul antrenorului Roman Zgardan l-a învins 
cu 7-0 pe sârbul Aleksa Ilici, apoi în optimi 
l-a surclasat cu 6-0 pe indianul Deepak Dee-
pak, pe parcursul meciului reușind tocmai 
de patru ori să-l scoată, prin fente subtile și 
în forță, în afara perimetrului saltelei de lup-
te. Sferturile de finală disputate în compania 
belarusului Dzmitry Bonka s-au dovedit a 
fi extrem de îndârjite, chișinăuianul până la 
urmă impunându-se cu un sec 5-0. În semi-
finale, atletul nostru de 18 ani îl întâlni pe 
reprezentantul gazdelor Islam Aliev, unde 
avu parte de un arbitraj tendențios și cedă 
pe vârf de muchie, scor 3-5. 

În finala mică, Alexandrin Guțu a dat 
piept cu Giorgi Șpetișvili, un atlet din Geor-
gia, pe care în acest an l-a învins în meciul 
pentru medalia de aur la Campionatele Eu-
ropene printre juniori (U-21). Și de această 
dată discipolul școlii moldovenești de lupte 
a fost mai bun, impunându-se prin superi-
oritate tehnică încă în prima repriză (9-0). 
Astfel, după ce își trecu rivalul în parter, 
Alexandrin efectuă consecutiv atâta pro-
cedee de rostogolire cât a fost necesar ca să 
încheie conturile înainte de expirarea tim-
pului regulamentar, adjudecându-și astfel 
„bronzul” mondial, o distincție pe cât de 
muncită, pe atât de meritată.

Stilul combativ, tehnic și energic, pe 
care compatrioții noștri l-au demonstrat la 
aceată competiție internațională de prim 
rang, ne face încrezători într-o perspectivă 
cât mai fericită a luptelor moldovenești, o 
disciplină cu mari și frumoase tradiții pe 
ale noastre meleaguri.

Iulian BOGATU 

Trei medalii pentru luptătorii moldoveni 
la Mondialele de juniori
Luptătorii din Republica Moldova au cucerit trei medalii, inclusiv 

una de aur!, la Campionatele Mondiale pentru juniori, desfășurate 
în perioada 16-22 august curent la Ufa, Federația Rusă. Astfel, în pose-
sia trofeului principal a intrat conaționala noastră Irina Rîngaci, care 
pur și simplu și-a demolat toate adversarele în categoria de greutate de 
până la 65 de kilograme. 

EXPOZIȚIE-EVENIMENT

„REPUBLICA MOLDOVA –  
30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ”
Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Bibli-
oteca Națională a Republicii Moldova, în colabo-
rare cu Agenția Națională a Arhivelor și CORELI 
Moldova, a organizat recent Expoziția–eveniment 
„REPUBLICA MOLDOVA – 30 DE ANI DE  
INDEPENDENȚĂ”. 

Expoziția are drept scop valorificarea și promovarea 
valorilor naționale, accentuarea importanței rolului isto-
ric, științific, cultural al evenimentelor din anii de Renaș-
tere Națională, prin expunerea documentelor și publicați-
ilor seriale din acea perioadă, referitoare la activitățile lite-
rare, științifice ale înaintașilor independenței, simbolurile 
naționale, mișcarea de rezistență, limba română,  podul de 
flori, primul parlament, conflictul transnistrean ș.a.

Documentele sunt expuse în 8 compartimente tema-
tice, care oferă prilejul de a ne aminti de unde am pornit, 
ce am reușit și ce n-am reușit în acești 30 de ani:

– Din negura trecutului: crâmpeie de amintiri reflectă 
rolul mișcării de rezistență și Renașterii Naționale, evo-
luția evenimentelor în timp, podul de flori, parlamentul 
independenței;

– Înaintași ai independenței Republicii Moldova in-
clude documente ce reflectă activitatea și rolul înainta-
șilor în evoluția evenimentelor istorice dintre anii 1988-
1991; impactul activității lor asupra societății: C. Oboroc,  
Gh. Ghimpu, P. Buburuz, M. Snegur, M. Druc, P. Lucin-
schi, T. Țopa, A. Țăranu, P. Soltan, I. Ungureanu, A. Plu-
garu, O. Reniță, I. Ciuntu, M. Volontir, V. Mândâcanu,  
N. Costin, V. Șoimaru etc.;
–  Simbolurile naționale ale Republicii Moldova:  docu-

mente ce reflectă evoluția simbolurilor naționale: ste-
ma, drapelurile, imnul Republicii Moldova;

–  Poeți ai independenței, reunește documente ce reflec-
tă rolul poeților basarabeni în mișcarea de Renaștere 
Națională: N. Dabija, Gr. Vieru, L. Lari, I. Hadârcă,  
D. Matcovschi, I. Vatamanu, V. Matei, I. Druță,  
L.Istrati, R. Verejanu, V. Beșleagă ș.a.;

–  Transnistria – „Lacrima de dor a Basarabiei” conține 
documente și publicații despre evenimentele istorice 
și politice din anul 1992, problema Transnistreană și 
Războiul de pe Nistru;

–  Republica Moldova pe arena internațională  include 
documente ce reflectă statutul internațional al inde-
pendenței Republicii Moldova;

–  Republica Moldova în familia europeană reflectă do-
cumente și publicații despre relațiile cu Consiliul 
Europei și Uniunea Europeană, procesul integrării 
europene a Republicii Moldova etc.;

–  Ediții periodice ale Renașterii Naționale include publi-
cații periodice din colecțiile Bibliotecii Naționale ce 
reflectă evenimentele istorice, actele oficiale publicate 
în ziarele din acea perioadă, ecoul evenimentelor Re-
nașterii Naționale.
La evenimentul de lansare a expoziției au fost invi-

tați: Maia SANDU, Președintele Republicii Moldova; Ser-
giu PRODAN, Ministrul Culturii al Republicii Moldova; 
Nicu POPESCU, Ministrul Afacerilor Externe și Integră-
rii Europene; Daniel IONIȚĂ, Ambasadorul României în 
Republica Moldova; Uldis MIKUTS, Ambasadorul Re-
publicii Letonia în Republica Moldova; Ion HADÂRCĂ, 
scriitor, deputat în primul Parlament al Republicii Moldo-
va; Lidia Prisac, dr. în istorie; Natalia PROCA, interpretă; 
Ionel PRODAN, elev la Liceul de Creativitate și Inventică 
„Prometeu-Prim”;  Cristi ALDEA-TEODOROVICI, in-
terpret.

Biblioteca Națională a Republicii Moldova,
http://www.bnrm.md/


