
Asigurarea organiză-
rii eficiente a procesului 
educațional în anul de 
studii 2020-2021; aspecte-
le financiare cu privire la 
implementarea modele-
lor selectate de către școli; 
asigurarea instituțiilor de 
învățământ cu manuale 
școlare, cadre didactice, 
personal nedidactic și au-
xiliar; desfășurarea reuniu-
nilor metodice republicane/muni-
cipale /raionale au fost principalele 
subiecte discutate de reprezentanții 
Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării, în cadrul recentei ședin-
țe de lucru cu șefii organelor locale 
de specialitate în domeniul învăță-
mântului.

Ministrul Igor Șarov a menți-
onat că Guvernul a repartizat, din 
alocațiile aprobate în bugetul de 
stat pentru anul 2020, mijloace fi-
nanciare în bugetele locale în sumă 
de peste 65 mln. de lei pentru aco-
perirea cheltuielilor de salarizare 
a angajaţilor din domeniul educa-
ţional, în contextul pandemiei vi-
rusului COVID-19. „Solicităm să 
analizați minuțios modelul selectat 
pentru începutul noului an de stu-
dii pentru o implementare eficientă 
a acestuia, reieșind din crezul nos-
tru comun, și anume asigurarea 
condițiilor sigure pentru sănătatea 
copiilor/elevilor și personalului din 
instituțiile de învățământ”, a subli-
niat oficialul.

Șefii organelor locale de speci-
alitate în domeniul învățământului 
au vorbit despre asigurarea institu-
țiilor de învățământ cu termometre 
și dezinfectanți și modelele selec-
tate de fiecare instituție de învăță-
mânt.

În context, participanții la șe-
dință au convenit asupra expedierii 
în adresa Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării a cheltuielilor 
suplimentare necesare asigurării 
procesului educațional în noul an 
de studii, în funcție de modelul se-
lectat de către școli.

Alte subiecte abordate în cadrul 
discuțiilor au vizat: organizarea ali-
mentației; transportarea elevilor; 
Reglementările speciale privind 
organizarea anului de studii 2020-
2021, în contextul epidemiologic 
COVID-19, pentru instituțiile de 
învățământ primar, gimnazial, lice-
al și extrașcolar; formarea compe-
tențelor digitale ale cadrelor didac-
tice etc.
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Întrevedere Igor Șarov – 
Ghenadie Donos

Necesitatea relansării dialogului social în cadrul comisiei biparti-
te privind proiectul Convenției Colective pentru anii 2021-2026; 

reglementarea procedurii de retribuire a muncii, a timpului de stațio-
nare în perioada pandemiei virusului COVID-19; motivarea tinerilor 
specialiști de a rămâne în sistem; activitatea instituțiilor de învățământ 
extrașcolar în noul an de studii; remunerarea muncii suplimentare 
prestate de către cadrele didactice – acestea și alte subiecte au fost abor-
date recent, de către ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor 
Șarov, în cadrul unei întrevederi cu președintele Federației Sindicale a 
Educației și Științei (FSEȘ), Ghenadie Donos.

Ministrul Igor Șarov a reite-
rat disponibilitatea Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării 
de a avea un dialog continuu cu 

Federația Sindicală a Educației și 
Științei, pentru a identifica  provo-
cările cu care se confruntă cadrele 
didactice și a găsi soluții pentru 
rezolvarea acestora. „Eforturi-
le noastre necesită a fi conjugate 
pentru crearea unor condiții de 
muncă sigure, atât pentru cadrele 
didactice din instituțiile de învă-
țământ, cât si pentru personalul 
auxiliar”, a subliniat oficialul.

Alte subiecte abordate în ca-
drul discuțiilor au vizat: asigura-
rea organizării eficiente a proce-
sului educațional în anul de studii 
2020-2021; aspectele financiare cu 
privire la implementarea modele-
lor selectate de către școli; necesi-
tatea modificării clasei de salari-
zare pentru cadrele didactice cu 
studii superioare; întreprinderea 
unor acțiuni consolidate privind 
sporirea prestigiului profesiei de 
pedagog etc.

La final, părțile au convenit 
asupra organizării unei ședințe 
extinse a membrilor Federației 
Sindicale a Educației și Științei.

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov a participat, 
la 14 august, la ceremonia de absolvire a primei promoții 
 a programului de formare profesională prin sistem dual 
 la Specialitatea „Educație timpurie”, Calificarea „Educator”,  
a Colegiului „Alexei Mateevici” din mun. Chișinău.

La evenimentul desfășurat în in-
cinta Colegiului „Alexei Mateevici” 
din mun. Chișinău au mai partici-
pat: vicepreședintele Parlamentului, 
Monica Babuc; managerul proiec-
tului „Promovarea învățământului 
profesional tehnic pentru o econo-
mie verde”, Oana Vodiță; directorul 

Colegiului „Alexei Mateevici” din 
mun. Chișinău, Victoria Bercu; ab-
solvenții promoției 2020 etc.

Ministrul Igor Șarov a felicitat 
absolvenții pentru faptul că au reu-
șit să îmbine armonios acumularea 
cunoștințelor teoretice fundamen-
tale și de specialitate cu dezvoltarea 

abilităților practice, în corespunde-
re cu experiența de muncă. „Pro-
gramul de formare prin sistem dual 
destinat educatorilor reprezintă o 
oportunitate extraordinară și pen-
tru cadrele didactice cu experiență, 
din instituțiile de educație timpurie, 
fără studii în domeniu, pentru că 
prin această modalitate se reușește 
validarea, dar și completarea achizi-
țiilor acumulate și deduse din acti-
vitatea profesională, fapt ce ajută la 
devenirea unui specialist calificat și 
competent”, a menționat oficialul.

În context, ministrul Igor Șarov 
a subliniat că reieșind din numărul 
mare de solicitări venite din partea 
directorilor de educație timpurie, 
dar și a cadrelor didactice, Ministe-
rul Educației, Culturii și Cercetării 
a extins programul de formare pro-
fesională prin sistem dual la Speci-
alitatea „Educație timpurie”, Califi-
carea „Educator”, întrucât prioritar 
este sporirea calității procesului 
instructiv-educativ din cadrul in-
stituțiilor de educație timpurie, căci 
anume în perioada vârstei preșcola-
re a copiilor se pune temelia dezvol-
tării personalităţii în devenire.

Menționăm că cei 64 de absol-
venți ai programului de formare 
profesională prin sistem dual la 

Specialitatea „Educație timpurie”, 
Calificarea „Educator” și-au realizat 
studiile în conformitate cu preve-
derile „Regulamentului cu privire 
la formarea continuă a adulților și 
organizarea programelor de forma-
re profesională tehnică prin învăță-
mânt dual”, fapt care este coordonat, 
la nivel național, de Ministerul Edu-
cației, Culturii și Cercetării, iar la 
nivel intern, de administrația Cole-
giului „Alexei Mateevici” din mun. 
Chișinău.

Astfel, în conformitate cu pla-
nul de formare profesională, elevii 
studiază unități de curs din com-
ponenta de pregătire generală și 
componenta de formare de profil, 

unele discipline din componenta de 
formare opțională, iar orele practi-
ce sunt repartizate la Instituțiile de 
Educație Timpurie unde activează 
elevii, în baza acordului cadru de 
cooperare. Pentru fiecare unitate de 
curs, conform planului de învăță-
mânt, se alocă un număr anumit de 
ore necesare de implementat nemij-
locit în instituția angajatoare.

În prezent, alți 39 de candidați, 
de la Colegiul „Alexei Mateevici” 
din mun. Chișinău, și-au manifes-
tat intenția de a studia   programul 
de formare profesională prin sistem 
dual la Specialitatea „Educație tim-
purie”, Calificarea „Educator”.

Program extins de formare profesională prin sistem dual  
la Specialitatea „Educație timpurie”, Calificarea „Educator”
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Niciun alt concept din psi-
hologie nu are o relevanță 

atât de mare precum emoția, 
pentru modul în care indivi-
dul se raportează la viață în ge-
neral sau la condițiile specifice 
mediilor fizic și social. Emoții-
le denotă efecte asupra felului 
în care persoanele percep, eva-
luează și acordă înțelesuri unui 
stimul, menționează studiile 
promovate în domeniul psiho-
logiei. Răspunsul emoțional ne 
semnalează faptul că este im-
plicată fie o valoare, fie un scop 
important al unei persoane, al 
cărui realizare este periclitată, 
incertă sau progresează. Unele 
emoții sunt specifice unei tre-
buințe actuale. 

Emoțiile exercită o funcție im-
portantă - funcția de adaptare la 
condițiile vitale mereu în schimba-
re. Totodată, ele constituie un sem-
nal relevant că lucrurile nu merg 
bine sau ca o asigurare că totul este 
în ordine. Sfera emoțională este una 
dintre cele mai afectate dimensi-
uni psihologice umane, în condiții-
le stării de urgență și pandemie CO-
VID-19. Iar sintagmele psihologi-
ce de inteligentă emoţională, cultură 
emoţională, didactica emoţiilor, bu-
năstare emoţională, sănătate emoţi-
onală, igienă mintală devin frecvent 
vehiculate, actuale, puse în evidenţă 
și valorificate.

În știința psihologică emoțiile 
sunt conceptualizate în trei moda-

lități esențiale: „stări motivaționale 
majore”, „tendințe de acțiune”, „mod 
de pregătire a acțiunii”. Emoţiile de-
notă reacţii la evenimentele semni-
ficative pentru persoane, incluzând 
reacţii fiziologice, comportamenta-
le, cognitive și experienţe subiecti-
ve „de plăcere sau neplăcere”, preci-
zează profesorul Gerrod W. Parrott. 

Prezintă interes și este semnifi-
cativ conceptul de muncă emoțio-
nală, utilizat pentru a evidenţia ro-
lul emoţiilor în viaţa socială. Munca 
emoţională este identificabilă prin 
efectele sale asupra emoţiilor alto-
ra. Psihologii menționează că, astfel 
de muncă în managementul emoţi-
ilor, presupune un efort, conștient 
sau nu, de a schimba propriile emo-
ţii și simţăminte în acord cu reguli-
le emoţionale stabilite social. Muncă 
emoţională prestează mamele care 
asigură starea de bine a copiilor, dar 
și profesorii, medicii ș.a.

Un profesor este înțeles de către 
elevi mai bine când în timpul lecției 
afișează o emoție pozitivă (plăcere, 
empatie, entuziasm), decât una ne-
gativă (furie, dezgust, dezamăgire). 
Profesoara Barbara L. Fredrickson, 
investigator principal al Laborato-
rului de emoții pozitive și psihofizi-
ologie de la Universitatea din Caro-
lina de Nord din Chapel Hill, suge-
rează că emoţiile pozitive au funcţii 
adaptative și că există patru emoţii 
pozitive distincte: bucuria, intere-
sul, satisfacţia și dragostea. Studii-
le în domeniul psihologiei confir-
mă faptul că oamenii de știinţă și-

au concentrat eforturile de cercetare 
asupra emoţiilor negative, abordând 
arareori emoţiile pozitive.

Un sondaj realizat de Institu-
tul Român pentru Evaluare și Stra-
tegii (IRES) în 17 aprilie 2020, ates-
tă că cetățenii țării experimentează 
în proporții destul de ridicate sen-
timente și stări de anxietate, singu-
rătate, nervozitate neobișnuite, frica 
de moarte după prima lună de izo-
lare la domiciliu și distanțare socială 
impusă de starea de urgență pe fon-
dul pandemiei de COVID-19. Date-
le cercetării fiind culese prin meto-
da CATI (Computer Assisted Telep-
hone Interviewing), dedicat evaluă-
rii stării emoționale a românilor în 

condiții pandemice, atestă faptul că:
•  Tinerii experimentează într-o 

proporție mai mare sentimentul 
că sunt părăsiți de toată lumea, 
stări de nervozitate. 

• Respondenții între 36 și 50 de 
ani sunt îngrijorați în proporții 
mai ridicate de rămânerea fără 
resurse de trai și au experimen-
tat mai mult sentimente de su-
părare față de deciziile autorită-
ților.

• Persoanele între 51 și 65 de ani 
resimt mai acut sentimentul de 
singurătate și sentimente de 
frică: frica față de moarte pro-
vocată de infectarea cu SARS-
CoV 2 sau frica generată de o 
criză de alimente.

• Femeile sunt mai îngrijorate cu 
privire la viitor, spre deosebire 
de bărbați, le este teamă în pro-
porții mai ridicate să nu rămâ-
nă fără resurse de trai, alimente; 
au temeri legate de moarte mai 
mari, cauzate de infectare, s-au 
confruntat mai mult cu stări de 
nervozitate și certuri cu cei din 
familie.

• Lipsa celor dragi este cel mai 
acut sentiment resimțit de ro-
mâni în prima lună de izolare. 
Mai mult de trei sferturi dintre 
participanții la studiul IRES au 
declarat că au simțit dorința de a 
se vedea cu cineva drag.

• O treime dintre respondenți au 
simțit dorința de a merge la re-
staurant.

Stările emoționale stăpânesc 
viața noastră. Cercetătorul Septi-
miu Chelcea în recenta și valoroasa 
sa lucrare Emoțiile sociale. Despre 
rușine, vinovăție, regret și deza- 
măgire încearcă să prezinte cele mai 
semnificative contribuții științifi-
ce privind emoțiile în general, or și 
funcțiile sociale ale emoțiilor, rolul 
emoțiilor în diferite situații, condiții 
sociale, abordând patru dintre emo-
ții (rușinea, vinovăția, regretul, deza- 
măgirea). Această lucrare este foar-
te actuală și utilă în condițiile pan-
demice de astăzi, în care înțelegerea, 
monitorizarea și gestionarea stărilor 
emoționale devine o problemă acu-
tă atât pentru copii, adolescenți, ti-
neri cât și pentru adulți.

Profesorul S. Chelcea avansea-
ză ideea conform căreia emoțiile 
sunt moderate social. Izolarea so-
cială impusă, prin ordonanțele mi-
litare succesive în România, știrile 
TV alarmiste, ca și informațiile fal-
se puse în circulație pe rețelele soci-
ale, au indus panică – un complex 
de emoții (spaimă, frică, groază, tul-
burări afective, angoasă) și compor-
tamente dezorganizate, iraționale, 
în ciuda efortului oficialităților de a 
ne păstra calmul, de a sta în casă, de 
a respecta distanțarea fizică când ne 
deplasăm, în condițiile prevăzute de 
ordonanțele militare.

Condițiile pandemice actua-
le au făcut să erupă emoțiile nega-
tive: au creat panică morală, resen-
timente, ură, teamă, tristețe, dar și 
emoții ambivalente - resimțite față 

Aici și Acum
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Relevanța emoțiilor în condiții
psihosociale de incertitudine

Peste 2900 de elevi și profesori din 12 in-
stituții de învățământ profesional tehnic 

(ÎPT) au participat la votarea online al celui 
mai reușit model de clasă prietenoasă în care 
vor fi studiate disciplinele „Decizii pentru un 
mod sănătos de viață”, „Dezvoltare personală” 
și „Biologie”. Ei au avut de ales din trei versiuni 
de design, care au fost elaborate de un designer 
profesionist împreună cu elevii din ÎPT pe par-
cursul lunii iulie.

O sală de clasă prietenoasă, în viziunea elevi-
lor, are un design modern, este accesibilă, inclu-
siv persoanelor cu dezabilități locomotorii și este 
confortabilă pentru desfășurarea activităților 
interactive. Clasa este luminoasă, are mobilier 
colorat și un mediu ce predispune la comunicare.

 Astfel de clase prietenoase vor fi amenajate 
și dotate cu echipament IT și materiale didacti-
ce inovative în 12 instituții de învățământ pro-
fesional tehnic din R. Moldova, care sunt parte 
a proiectului „Dezvoltarea abilităților de viață și 
a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor 
din învățământul profesional tehnic pentru o 
mai bună pregătire de angajare în câmpul mun-
cii”, implementat de UNFPA Moldova și finanțat 

de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, 
din fondurile programului Cooperării Austriece 
pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 
Moldova (MECC).

„Acest proiect este unul inovator pentru sis-
temul de învățământ profesional tehnic din Re-
publica Moldova, deoarece se axează pe dezvol-
tarea holistică a elevilor, îmbinând competențele 
profesionale cu cele sociale și interpersonale”, a 
menționat Silviu Gîncu, șef Direcție ÎPT în ca-
drul MECC.  Disciplina „Decizii pentru un mod 
sănătos de viață” învață elevii să aibă compor-
tamente sănătoase, să deprindă abilități de co-
municare, prevenire a violenței, relaționare etc., 
iar în felul acesta elevii sunt mai bine pregătiți 
și pentru piața muncii, a subliniat Silviu Gîncu.

„Disciplinele în care elevii învață despre 
modul de viață sănătos urmăresc și dezvoltarea 
unor abilități de viață, cum ar fi: încrederea în 
sine, abilități de comunicare, gândirea critică și 
luarea deciziilor informate, iată de ce UNFPA a 
susținut ca aceste lecții să se desfășoare într-un 
spațiu prietenos și confortabil pentru elevi”, a 
precizat Natalia Plugaru, reprezentantă adjunctă 
la UNFPA Moldova.

Noile clase vor fi reconstruite conform de-
signului ales până la sfârșitul anului 2020, iar 
instituțiile beneficiare sunt: Centrul de Excelență 
în Industria Ușoară, mun. Chișinău; școlile pro-
fesionale nr. 2 din mun. Chișinău, or. Nisporeni, 
or. Rezina și Cupcini, Edineț;  Centrul de Exce-
lență în Informatică și Tehnologii Informaționa-
le, mun. Chișinău; Colegiul Politehnic din mun. 
Bălți; Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, 
mun. Chișinău; Colegiul „Iulia Hasdeu” din 
or. Cahul; Colegiul „Vasile Lupu” din or. Orhei; 
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea 
Alimentelor, mun. Bălți;  Colegiul agroindustrial 
din or. Râșcani.

Condiții noi de studiere a disciplinelor  
pentru dezvoltarea abilităților de viață  

în învățământul profesional tehnic

Persoanele responsabile din 
cadrul centrelor de excelență, co-
legiilor și a școlilor profesionale 
au beneficiat de o instruite în uti-
lizarea modulului „Învățământ 
profesional tehnic” („ÎPT”) al 
Sistemului Informațional de Ma-
nagement în Educație (SIME). 
Pentru început, utilizatorii vor 
introduce în sistem informația 
din anul de studii 2019-2020, 
pentru fiecare tip de date (infor-
mații despre instituție, personal 
didactic, elevi, discipline ș.a.). 
Totodată, specialiștii companiei 
dezvoltatoare, ai Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării, 
dar și ai Centrului Tehnologii Informaționale și 
Comunicaționale în Educație vor realiza evalua-
rea datelor introduse, iar utilizatorii vor fi ches-
tionați în privința accesibilității modulului și 
ajutați în depășirea problemelor întâmpinate în 
procesul de completare. Acest modul urmează a 
fi implementat de toate centrele de excelență, co-
legiile și școlile profesionale din țară, începând 
cu anul școlar 2020-2021.

Până la 15 octombrie curent, responsabi-
lii din instituții cu profil profesional tehnic vor 
completa modulul ÎPT cu date din anul școlar 
precedent, în proporție de 100%. Întrucât toate 
modulele din SIME interacționează între ele, 
elevii vor fi transferați dintr-o instituție în alta 
fără a fi nevoie de introducerea repetată a date-
lor. Astfel, se exclude și dublarea informațiilor 
despre elevii care au absolvit treapta de învăță-
mânt general și au fost înscriși la una dintre in-
stituțiile profesionale.

SIME este destinat pentru gestionarea date-
lor educaționale și oferirea tuturor celor intere-
sați (autorități și instituții ale statului, instituții 
de învățământ, societatea civilă, cetățeni etc.) a 
informației actuale cu privire la domeniul edu-
cației, pentru elaborarea și implementarea poli-
ticilor educaționale, monitorizarea și evaluarea 
impactului acestora.

Precizăm că, modulul „Învățământ profesio-
nal tehnic” al SIME, a fost elaborat în cadrul Pro-
iectului „Reforma Învățământului în Moldova” 
implementat de Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării.

Proiectul „Reforma Învățământului în 
Moldova” se implementează (aprilie 2013-apri-
lie 2022), grație împrumutului investițional 
specific, acordat Guvernului Republicii Moldo-
va de către Banca Mondială, care sprijină acti-
vitățile de consolidare a calității educației din 
țara noastră.

Începe introducerea datelor 
în modulul „Învățământ 

profesional tehnic” al SIME
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Mediul este un concept, 
care prin evoluţia sa a 
fost înglobat în diver-

se domenii ale știinţei și ale vieţii 
cotidiene. Astfel, găsim explicaţia 
mediului în „Le Grand Larousse” 
din 1972 ca fiind „ansamblul ele-
mentelor naturale și artificiale care 
condiţionează viaţa umană”. O defi-
niţie sintetică, mai actuală, este dată 
de E. Vespremeanu, menţionând 
că „mediul reprezintă ansamblul 
tuturor influenţelor și condiţiilor 
externe care afectează viaţa și dez-
voltarea unui organism”. De reţinut 
că, „nu se poate vorbi aproape nică-
ieri de existenţa unui mediu natural 
nemodificat de om” . Cu privire la 
mediu există o varietate de idei, cu 
numeroase consecinţe și implicaţii 
în filosofie, psihologie, sociologie, 
biologie, pedagogie etc. Din per-
spectivă filosofică, ea își propune 
să răspundă la unele întrebări, cum 
ar fi: „Ce înţelegem când vorbim 
despre natură?”, „Care este valoarea 
naturii, care este mediul non-uman 
pentru noi sau în sine?”, „Cum ar 
trebui să răspundem provocări-
lor de mediu: degradare, poluare, 
schimbări climatice?” etc.   

Relaţia dintre om și mediul 
înconjurător a fost abordată în fi-

lozofie, ,fiind analizată  totalitatea 
factorilor naturali și a celor creaţi 
prin activităţi umane (antropici) 
care determină într-o strânsă in-
teracţiune condiţiile pentru exis-
tenţa omului și dezvoltarea societă-
ţii. Definirea mediului, raportată la 
condiţia naturală a omului, a con-
dus la apariţia termenului de me-
diu uman (Human Environment). 
În Grecia antică,  Platon vorbește 
despre mediu, ca fiind un sistem ar-
monios. Dacă omul distruge armo-
nia mediului, va genera suferinţe 
pentru om. Aristotel susţine pentru 
prima dată „supremaţia omului 
faţă de natură”. În Evul Mediu, că-
lugărul italian Francesco D’Assisi, 
vorbea, în 1200, despre iubirea faţă 
de natură. Idei opuse avea Calvin, 
care susţinea, mai târziu, că Dum-
nezeu a creat omul pentru a stăpâni 
pământul. Mediul înconjurător, în 
complexitatea lui, detaliată prin 
definiţiile de mai sus, acţionează și 
asupra copilului preșcolar, îi oferă 
acestuia posibilitatea de a fi mereu 
în contact cu ceva nou, îi stârnește 
curiozitatea, dorinţa de cunoaștere. 

Termenul de mediu, din per-
spectivă psihopedagică, este legat 
de faptul că mediul este un factor 
al dezvoltării, alături de ereditate și 

educaţie. Notăm teoria filosofului 
J.J. Rousseau, exprimată în cartea 
„Emil sau despre educaţie”, în care 
remarcă faptul că mediul influen-
ţează evoluţia copilului. Rousseau 
își manifestă încrederea în „perfec-
ţiunea iniţială a omului și credea 
că acesta s-ar putea dezvolta fără 
intervenţii venite din afară. Omul 
se naște bun. Nu există perversita-
te originară în sufletul omenesc; nu 
există un singur viciu despre care să 
nu poţi spune de unde și cum a pă-
truns în el. Însușirile cu care omul 
se naște, în mod natural, se dezvol-
tă, după finalitatea lor iminentă, și 
se dezvoltă bine, dacă nu intervine 
omul, care cu stângăcia și perver-
sitatea lui strică totul”.  Mai men-
ţionăm opiniile exprimate în două 
teorii: Teoria dublei determinări și 
Teoria triplei determinări. Aceste 
teorii pun în evidenţă reacţia or-
ganismului uman faţa de mediu și 
marchează ideea că „în formarea 
personalităţii umane un rol hotă-
râtor îl are mediul natural social și 
cultural”. Teoriile dublei determi-
nări „susţin atât rolul ereditării, cât 
și al mediului sociocultural, deci 
și educaţional, în interacţiune, la 
dezvoltarea personalităţii. Teoria 
triplei determinări evidenţiază sub 
aspect procesual și funcţional fap-
tul că personalitatea este o unitate 
bio-psiho-socială, rezultat al celor 
trei factori – ereditate, mediu și 
educaţie”. Una dintre aceste teorii, 
este cea a psihologului J. Piaget, 
cunoscută sub denumirea de Teo-
ria cognitiv-constructivistă.  Piaget 
„postulează un efect de continuitate 
între procesele biologice de adapta-
re a organismului la mediul în care 
trăiește și procesele psihologice, 
unde factorii exteriori și interiori 
ai dezvoltării sunt indisolubili și 
cunoașterea rezultă dintr-o inter-
acţiune între subiect și obiect”. O 
altă teorie, deosebit de importan-
tă este cea a lui Lev Vygotsky, care 
propune o abordare complet dife-
rită, evidenţiind rolul mediului în 
dezvoltarea intelectuală a copiilor. 
Vygotsky sugerează că „dezvoltarea 
cognitivă se realizează dinspre ex-
terior către interior prin internali-
zare – absorbirea de cunoștinţe din 
context. Așadar, influenţele sociale 
mai degrabă decât cele biologice 
sunt cheia dezvoltării cognitive”. 
Conform psihologului rus, interac-
ţiunile copilului în mediul său stau 
la baza unei mari părţi din ceea ce 
învaţă copiii. Termenul de mediu, 
din perspectivă socială:  Din punct 
de vedere sociologic, „mediul (mai 
precis„mediul social”) este ansam-
blul de factori, relaţii, condiţii, in-
stituţii, grupuri și ideologii sociale 
în interiorul și sub influenţa căruia 
se găsește un individ sau un micro-
grup determinat”.  

Mediul, în perspectivă socială 
este de fapt contextul social, pe care 
îl definește Adrian Neculau: „un 
sistem de idei și credinţe, norme și 
obiceiuri care constituie anturajul 
social și cultural în care evoluează 
individul și care se transmite prin 
educaţie și limbaj. El furnizează ca-
dre de referinţă, imagini de marcă, 
modele comportamentale și practici 
cotidiene, asigurând socializarea și 
integrarea socială a individului”. A. 
Neculau în articolul „Context social 
și învăţare sociocognitivă” îi citea-
ză pe autorii Doise, Mugny (1997) 

pentru a descrie funcţiile mediului 
social, astfel: „contextul social joacă 
un rol hotărâtor în modelarea min-
ţii umane care decodifică informa-
ţia, judecă și evaluează, în formarea 
reprezentărilor sociale. Invocăm 
aici o teorie în vogă, în psihosoci-
olgia contemporană, după care in-
teligenţa se dezvoltă prin interacţi-
unea și cooperarea actorilor sociali 
implicaţi, aflaţi într-un anumit con-
text social”. A. Neculau consideră că 
„Realitatea, mediul, se insinuează 
în produsul cognitiv individual, iar 
acesta este dependent de raportu-
rile sociale, de relaţiile în care se 
găsesc actorii sociali implicaţi și de 
relaţiile lor cu valorile comune, cu 
gândirea socială și/sau cu ideologia 
dominantă.” Vygotsky susţine: „Co-
pilul se dezvoltă, nu prin interacţiu-
ne cu obiectele, ci într-un spaţiu so-
cial, populat cu personaje, animat, 
el stabilește de mic relaţii sociale. El 
acţionează asupra obiectelor, cum 
zice Piaget, dar obiectele fac parte 
din ambianţă, au conotaţii sociale. 

Construcţia internă urmează 
celei externe, stimulată din exterior. 
Avem deci o „reconstrucţie internă 
a activităţii externe”. M. Djuvara 
(1999) consideră că omul este in-
fluenţat de „întreaga istorie, între-
gul trecut, de toate forţele sociale, 
de limba, economia ţării respective, 
industria, comerţul, agricultura, 
politica, concepţiile morale și ști-
inţifice”. Menţionăm în mod special 
rolul familiei, ca mediu social de 
dezvoltare a personalităţii copii-
lor. Familia reprezintă în viziunea 
autorilor I. Mitrofan, C. Ciuper-
că (1991) „o formă de comunitate 
umană alcătuită din doi sau mai 
mulţi indivizi, uniţi prin legături de 
căsătorie și/sau paterne, realizând, 
mai mult sau mai puţin latura bi-
ologică și/sau cea psihosocială”. În 
pedagogie, mediul presupune: con-
diţiile, în care decurge viaţa omului, 
ambianţa lui, totalitatea oamenilor, 
care sunt conectaţi prin toate aceste 
condiţii. Spaţiul social, care încon-
joară omul, zona de activitate și 
de dezvoltare a individului, dar de 
asemenea incluzând fenomenele 
vieţii sociale și personale ale omu-
lui: experienţa anterioară de viaţă; 
experienţa de comunicare etc. Din 
aspect pedagogic, mediul este am-
bianţa omului, condiţiile, prin care 
se interacţionează cu această am-
bianţă. Aceste condiţii manifestă 
o anumită influenţă în dezvoltarea 
personalităţii și pot activiza sau frâ-
na acest proces. Conceptul „mediu” 
a condus la apariţia conceptului 
„mediu de învăţare”. Bazându-se pe 
aspecte filosofice și sociologice ale 
termenului mediu unii cercetători 
definesc „mediul de învăţare” drept 
o parte a spaţiului sociocultural, în 
care interacţionează diverse proce-
se de instruire și componentele sale 
și în care copilul se conectează prin 
legături culturale cu comunitatea, 
capătă experienţă de activitate cul-
turală. Dezvoltând acest punct de 
vedere, Н.А. Спичко, caracterizea-
ză mediul de învăţare ca totalitatea 
factorilor: psihologici, sociali și spa-
ţial-obiectuali, în care intră de ase-
menea factorul material și relaţiile 
interpersonale. Спичко menţio-
nează că toți factorii interacţionea-

ză, se completează și au un anumit 
impact asupra fiecărui subiect din 
mediul de învăţare. Din punct de 
vedere doar pedagogic, conceptul 
de mediu de învăţare este exami-
nat de către pedagogul Г.Ю. Беляев 
care subînţelege prin „mediu de 
învăţare” mediul instructiv-educa-
ţional al unei instituţii concrete de 
învăţământ, care este modelată de 
activitatea pedagogică și a persona-
lului administrativ. Reprezentând 
cerinţele faţă de mediul de învăţare, 
В.С. Кукушин consideră că mediul 
de învăţare trebuie să fie: instructiv, 
dezvoltativ, educativ, informativ, 
ecologic, estetic, dialogat, uman, 
stimulativ. 

Considerăm că, mediul de în-
văţare contemporan, diferă mult 
de definiția „tot ceea ce nu sunt eu” 
dată de Albert Einstein. Această 
viziune largă și cuprinzătoare apli-
cabilă în folosul celui eu în context 
educaţional, deoarece desemnează 
învăţarea luată împreună cu în-
tregul cadru fizic, cultural în care 
aceasta se produce: spaţiul socioe-
ducaţional (clase, laboratoare, spa-
țioase, luminoase, amenajate și do-
tate corespunzător – mai ales acum 
în timpul pandemiei). Dar totul 
evoluează, deci și  mediul învățării, 
important e să înțelegem că, un ase-
menea mediu, poate fi garantat de o 
societate prosperă și o școală prie-
tenoasă  copilului.  

Referinţe bibliografice 
1. APOSTOL P. Dicţionar filosofic. Bu-

curești: Editura Politică, 1978.
2. ARISTOTEL. Politica. București: Edi-

tura Politica, 1984. 
3. COGĂLNICEANU D. Biologie. Eco-

logie și Protecţia mediului. București: 
Ministerul Educaţiei și Cercetării pen-
tru Învăţământul Rural, 2007. 

4. COSMOVICI A. Psihologie școlară. 
Iași: Editura Polirom, 1999. 

5. DOISE W. Psihologie socială și dez-
voltare cognitivă. Iași: Editura Poli-
rom, 1998.

6. DUCROT O. Dictionnaire encyclopé-
dique des sciences da langage. Grand 
Larousse de la langue française (1971-
1978). Paris: Editura Seuil, 1972. 

7. DJUVARA M. Teoria generală a drep-
tului. Drept raţional, izvoare și drept 
pozitiv. București: Editura All Beck, 
1999. 

8. ROUSSEAU J.J. Emil sau despre edu-
caţie. [ed.] Dimitrie Todoran. [trad.] 
Dimitrie Todoran. București: Editura 
Didactică și Pedagogică, 1973. 

9. VESPREMEANU E. Mediul încon-
jurător – ocrotirea și conservarea lui. 
Colecţia „Știinţa pentru toţi”. Bucu-
rești: Editura Știinţifică și Enciclope-
dică, 1981. 

10. VYGOTSKY L.S. Opere psihologice 
alese. Prefaţă de Vasile Pavelcu. Bucu-
rești: Editura Didactică și Pedagogică, 
1971. 

11. WEBSTER M. Merriam-Webster’s 
Advanced Learner’s English Dictio-
nary. New Jersey: Editura Rutledge 
Chapman hall, 2016. 

12. БАТЫШЕВ С.Я. Энциклопедия 
профессионального образования. 
Москва: АПО, 1999, 1255с. 

13. БЕЛЯЕВ Г.Ю. Педагогическая 
характеристика образовательной 
среды в различных типах 
образовательных учреждений: дис. 
канд. пед. наук. Москва, 2000. 

14. СПИЧКО Н.А. Образовательная 
среда в обучении иностранным 
языкам. In: Иностранные языки в 
школе, 2004, № 5, с. 44-48. 

15. КУКУШИН В.С. Общие основы 
педагогики: учебное пособие для 
студентов педагогических вузов. 
Москва, Ростов н/Д: МарТ, 2006. 

Convorbiri pedagogice

de cei reveniți în țară, rude infec-
tate, alte persoane, autorități etc. 
Actualmente societatea moder-
nă a devenit sursă a dezamăgirii 
în mai toate activitățile: muncă, 
educație, politică, cultură.

Există însă situații particulare 
în care îngrijorarea devine și mai 
frecventă, și anume atunci când 
ne confruntăm cu: ambiguitate - 
deschidere către diferite interpre-
tări; noutate - nu avem o experi-
ență la care să ne raportăm; im-
previzibilitate - nu știm cum vor 
evolua lucrurile. 

În condiții de incertitudine 
poate fi utilă organizarea unei ru-
tine zilnice ce ar implica un echi-
libru între activități: cele ce ar 
oferi un sentiment de realizare, 
cele ce te-ar ajută să te simți apro-
piat și conectat cu ceilalți, și cele 
ce îți aduc satisfacție.

În scopul menținerii stării 
psihologice de bine și  reducerii 
emoțiilor distructive propunem 
unele recomandări psihologice:
• Menținerea echilibrului - re-

alizând un echilibru dintre 
activități care ne oferă senti-
mente de plăcere, realizare și 
socializare, asigurăm un con-
fort psihologic și starea de 
bine. Un dezechilibru dintre 
activități ne poate influența 
starea emoțională și în acest 
context pot apărea stări de 
deprimare și izolare.

• Valorificarea creativității 
personale - situația actuală 
devine un bun prilej de a ne 
activa creativitatea și a găsi 
modalități noi, creative prin 
care să realizăm unele acti-
vități sociale, la distanță, în 
care ar fi implicate și alte per-
soane (online, telefon etc).

• Stabilirea unui meniu de ac-
tivități zilnice - structurat în-
tr-o scurtă listă de activități 
pe zile și ore, ne poate ajuta 

să ieșim din îngrijorare și să 
rămânem activi.

• Rămâi activ fizic și mintal în 
perioada izolării și stării de 
urgență.

• Organizează-ți spațiul de 
activitate și trai - ai grijă de 
hainele tale, fă curățenie în 
casă, repară obiectele defec-
tate, ai grijă de flori, menține 
ordinea în încăpere.

• Exersează abilitățile menta-
le prin exerciții, jocuri logice, 
rebusuri etc.

• Contactează un vechi prie-
ten cu care nu te-ai mai auzit 
de mult timp, scrie o scrisoa-
re și trimite-o.

• Încearcă activități și lucruri 
noi - învață o limbă străină, 
realizează lucruri pentru care 
nu îți mai ajungea nicioda-
tă timp, citește o carte sau un 
ziar.

• Fii recunoscător pentru lu-
crurile frumoase pe care le ai 
în viaţa ta: fă o listă cu lucru-
rile sau persoanele cărora le 
ești recunoscător, ajută pe ci-
neva drag. 

• Depistează și limitează fac-
torii distructivi, care îți tre-
zesc îngrijorare și alte emo-
ții. negative (emisiuni TV 
în exces, zvonistica, știri fal-
se, abundența de informație 
etc.).

În finele acestui articol este 
relevant să menționăm citatul lui 
Oscar Wilde – scriitor irlandez, 
cel mai cunoscut dintre scriito-
rii estetizanți de limbă engleză: 
„Nu vreau să fiu la mila emoți-
ilor mele. Vreau să le folosesc, să 
mă bucur de ele și să le domin.”

Mediu de învăţare 
în contextul evoluţiei

Stela GÎNJU, dr., conf. univ.; 
Brîndușa IFTIMIA, doctorandă, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 
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În ultima lună a acestei veri 
fierbinți, profesorul universitar 
Nicanor Babîră rotunjește 
optzeci de ani. E o vârstă când 
poți scruta trecutul și face un 
sumar bilanț al celor ce ai făcut 
în cei peste 55 de ani dăruiți 
cu mult entuziasm și pasiune 
școlii, valorilor și oamenilor ei. 

Născut la 23 august 1940, în sa-
tul Sofia, judeţul Bălţi, Basarabia, 
într-o familie de țărani harnici, ur-
mează școala medie din satul natal, 
iar apoi, în 1959 devine student la 
Facultatea de Fizică și Matematică a 
Institutului Pedagogic de Stat ”Alecu 
Russo” din Bălţi. Deși îi plăcea ma-
tematica, limbile străine îl atrăgeau 
mult, de aceea, după mai multe de-
mersuri la rectorat și chiar minister, 
în 1960, obține transferul la Facul-
tatea de Limbi Străine, specialitatea 
Limbile Engleză și Franceză. Dând 
dovadă de aptitudini și capacități 
inedite în studiul limbilor străine, 
în 1963 este selectat dintre cei mai 
buni studenți și detașat la Faculta-
tea Filologie Engleză a Institutu-
lui Pedagogic Unional din Moscova 
(pe timpuri, specialiștii formați aici 
serveau drept rezervă de cadre uni-
versitare). După absolvirea Insti-
tutului din Moscova, în 1965, i se 
refuză angajarea la Institutul Peda-
gogic de Stat din Bălţi ”Alecu Russo” 
și este repartizat provizoriu la Ca-
tedra de Limbi Străine a Filialei AȘ 
a Federaţiei Ruse din Novosibirsk, 
iar după o pregătire specială, este 
re-repartizat în calitate de transla-
tor-interpret la Asociaţia Unională 
”Mejteajpromeksport” …

Și totuși, revine în republică… 
Activitatea didactică o începe mai 
întâi la Școala medie nr. 6 din Ti-
raspol, instituţie în care mai multe  
discipline școlare se predau în lim-
ba engleză, iar din decembrie 1965, 
fiind invitat chiar de rector, este an-
gajat temporar la USM (Chișinău), 
în calitate de asistent la Catedra de 
Filologie Engleză. Din 1966, Minis-
terul Învățământului din RSSM îl 
repartizează la USM ca tânăr speci-
alist. Aici suie scara ierarhică de la 
lector până la profesor universitar.

În 1984 este doctorand în ca-
drul Catedrei de Lingvistică Genera-
lă şi Filologie Clasică a Universităţii 
de Stat “Taras Șevcenko” din Kiev, 
șeful ei fiind Stanislav Semcinschi, 
dr. hab. în filologie, prof. univ., unde 
timp de un an își finalizează teza de 
doctorat, sub conducerea dr. hab. în 
filologie, prof. univ. Larisa Skalo-
zub. Tot aici susţine cu brio teza de 
dr. în filologie în 1987 cu tema: Di-
namica articulatorie a diftongilor şi 
monoftongilor vorbirii moldoveneşti 
(în baza röntgenocinematografiei), 
specialitatea 10.02.19  –  Lingvisti-
ca generală, sociolingvistica, psi-
holingvistica, avându-i în calitate 
de referenţi oficiali pe prof. univ., 
dr. hab. Ludmila Zubkov (Mosco-
va) și conf., dr. Vladimir Zagae-
vschi (Chișinău), organizaţia de 
profil Universitatea de Stat din Cer-
năuţi, prof. univ., dr. hab. Victor Le-

viţchi, iar în 1996, la USM, - și pe 
cea de dr. hab. în filologie: Studiu 
comparativ-contrastiv al diftongi-
lor în limba română şi engleză (în 
baza röntgeno-cinematogramelor, 
oscilogramelor, röntgenogramelor 
şi a spectrogramelor) – specialita-
tea 10.02.20 – Lingvistica compara-
tiv-istorică, tipologică și comparată, 
consultant știinţific Victor Banaru, 
dr. hab., prof. univ., referenţi oficiali 
i-au fost prof. univ., dr. hab. Tamara 
Brovcenko (Odesa), Raymund Pio-
trowschi (Sankt Petersburg), Stanis-
lav Semcinschi (Kiev).

Din 1965 până în prezent, cre-
zul educativ al profesorului univer-
sitar, doctor habilitat în filologia 
engleză, Nicanor Babîră, ar putea fi 
exprimat sintetic așa: mereu între 
oameni, totdeauna alături de omul 
tânăr dornic de a face carte bună. 
De la catedra diverselor instituții de 
învățământ din Chișinău, Tiraspol, 
Comrat predă cursurile normative 
teoretice şi practice: Introducere în 
filologia limbilor germanice; Fone-
tica (comparativ-contrastivă); Lec-
tura analitică; Lexicul; Gramatica; 
Lectura, Multilingvismul; Multicul-
turalismul; Gramatica comparată a 
limbilor înrudite și a celor neînru-
dite; Traducerea textelor autentice; 
Gramatica comparată a limbilor en-
gleze, germane, române, găgăuze, 
bulgare, ruse; Probleme actuale ale 
frazeologiei în limbile engleze din 
punct de vedere fonetic, gramati-
cal și lexical; Limba engleză con-
temporană (morfologia); Istoria 
limbilor germanice; Teoria și me-
todologia curriculumului școlar; 
Mass Media ș.a.m.d.

Interesele știinţifice ale cercetă-
torului-filolog și pedagogului Ni-
canor Babîră țin de: Lingvistica 
generală, contrastivă, comparată, 
sociolingvistica, psiholingvistica, 
lingvistica română/engleză, ling-
vistica aplicată; Filologia limbi-
lor romanice; Dinamica sunetelor 
compuse în baza limbilor: româ-
nă, găgăuză, rusă, bulgară, engleză, 
franceză, germană, italiană; Foneti-
ca generală și particulară; Fonetica 
limbii române (găgăuze, engleze); 
Fonetica contrastivă și experimen-
tală; Metodologia predării limbilor 
străine etc.etc. Limbile  investiga-
te ale profesorului Nicanor Babîră 
sunt româna, engleza, franceza, ger-
mana, rusa, găgăuza, bulgara, deoa-
rece ele sunt și limbile lui de lucru.

Lucrările știinţifice în dome-
niul lingvistico-didactic, publica-

te de prof. univ. Nicanor Babîră, au 
fost recenzate și apreciate de savanţi, 
specialiști de renume: V.Vassilyev, 
L.Zubkov, L.Ţesarschi (Moscova); 
R.Piotrowschi, L.Verbiţchi (St.Pe-
tersburg); Z.Gatiatulin (Kazan); 
A.Zubov, N.Evcik (Minsk); L. Ska-
lozub, S. Semcinschi, Iu. Mosenkis, 
G. Mironov, V. Cemes, L. Homen-
ko, Z. Dudnik (Kiev); V. Leviţchi, 
G. Bostan (Cernăuţi); T. Brovcenko, 
V. Taraneţ (Odesa); A. Tataru (Ger-
mania); R. Megrelișvili, Ţ. Gvenţad-
ze (Tbilisi); N. Mătcaș (București); 
S. Berejan, V. Banaru, G. Gogin,  
P. Roșca, I. Dumbrăveanu, V. Cija-
covschi, Vl. Zagaevschi, V. Marin, 
M. Purice, T. Balaban ș.a. Conform 
opiniei lor, precum și a specialiști-
lor din România (București, Iași, 
Suceava, Constanţa), SUA (Caroli-
na de Nord), Marea Britanie (Cam-
bridge); Germania (Frankfurt/
Main); Ucraina (Kiev, Lvov, Cernă-
uţi, Odesa); Bielarus (Minsk); Geor-
gia (Tbilisi); Kazahstan (Alma-Ata, 
Nur-Sultan); Federaţia Rusă (Mos-
cova, St.Petersburg, Ekaterinburg, 
Kolomna, Kazan), multe aspecte 
lingvistice, tratate de către prof. Ni-
canor Babîră poartă un caracter de 
pionierat. Astfel, pentru prima dată 
sunt descrise caracteristicile articu-
latorii ale diftongilor românești, se 
demonstrează că dinamica articula-
torie a diftongilor corespunde mo-
delului silabei, iar silabele-diftongi 
se caracterizează printr-o distribuţie 
și o corelaţie specială a impulsurilor 
linguale și a celor prelaringuale. 

Patrimoniul științific al profe-
sorului universitar Nicanor Babîră 
este unul consistent: 379 publicaţii 
în republică și peste hotarele ei (în 
română (247), engleză (55), fran-
ceză (2), germană (3), ucraineană 
(9), rusă (63), fiind studii publi-
cistice, teoretico-lingvistice și me-
todico-aplicative. Este redactor și 
recenzent al peste 30 de manua-
le,  lucrări monografice, a recenzat 
și avizat 36 de autoreferate și 35 de 
teze de doctorat (doctor și doctor 
habilitat). A participat la cca 200 
de întruniri știinţifice: conferinţe, 
simpozioane, colocvii universitare, 
interuniversitare, internaţionale, 
prezentând peste 200 de importan-
te discursuri (materiale științifice): 
în română – 131, în engleză – 49, în 
franceză – 1, în rusă – 52 - desfășu-
rate în Republică: Chișinău, Bălţi, 
Cahul, Nisporeni, Comrat, Tara-

clia (157), precum și 
la București,  Iași, Su-
ceava, Constanţa (13);  
Kiev (6); Alma-Atî (1); 
Nur-Sultan (1); Mos-
cova, St.Petersburg, 
Kazan, Ekaterinburg  
ș. a. (13) etc. Fiind un 
bun orator, cunoscut 
cercetator și om de ști-
ință, a asigurat rolul de moderator 
în cadrul diverselor foruri știinţifi-
ce de la Kiev, Chișinău, Bălţi, Ca-
hul și Comrat.    

Autenticitatea concluziilor se 
bazează pe o analiză de ansam-
blu completă, în baza unor metode 
moderne de cercetare: röntgenci-
nematografiere, oscilografiere, rön-
tgenografiere, spectrografiere, 
analiza auditivă, lingvistică, statis-
tică, pedagogică, lingvo-psihologi-
că.  Autorul a analizat 12 mii cadre 
de röntgencinema, a desenat 2.118 
cadre, 1.500 röntgencinematograme 
comparate a două cadre succesive 
ale procesului dinamic articulato-
riu, a analizat 260 de oscilograme 
ale diftongilor, monoftongilor, vo-
calelor în hiat etc. Vom exclama... 
“neștiinţific”: este cu adevărat o 
muncă titanică!

Pentru realizările obținute de-a 
lungul timpului în știinţa lingvisti-
că și didactica limbii engleze, prof. 
Nicanor Babîră este recomandat 
pentru a fi inclus în ediţiile interna-
ţionale ale savanţilor din lume (în 
unele deja este acceptat) ale Institu-
tului American Bibliografic (ediţiile 
XII, XIII), precum și în publicaţii-
le internaţionale pentru intelectuali 
“Who is Who” și “2000 Outstan-
ding People of the 20th Century” din 
Cambridge. 

Numele lui Nicanor Babîră 
este inclus în Dicţionarul “Profeso-
rii Universităţii de Stat din Moldo-
va” (1996-2001), Chișinău, 2001; 
în Enciclopedia Universităţii de Stat 
“Alecu Russo” din Bălţi. – Chișinău: 
Litera, 2005; în Calendarul Naţio-
nal 2010, Chișinău, 2009; în “Aka-
demos”, revistă de Știinţă, Inovare, 
Cultură și Artă, nr.4 (19), 2010 – 
publicație a AȘM; în Localităţile 
Republicii Moldova, Itinerar docu-
mentar – publicistic ilustrat, vol.12, 
Chișinău, 2014; în Personalităţi băl-
ţene. Enciclopedie. Chișinău: Tipo-
grafia Centrală, 2018.

Prof. Nicanor Babîră este mem-
bru al Asociaţiei Oamenilor de Ști-
inţă, Cultură și Artă din Republica 
Moldova (2001); membru al Cole-
giului de redacţie al revistei “Мова 
та iсторiя” din Kiev (2005); mem-
bru al Colegiului de redacţie al re-
vistei “Limbaj și context”, fondată în 
cadrul Universității de Stat “Alecu 
Russo” din Bălţi; membru al Asoci-
aţiei Naţionale de Lingvistică Apli-
cată din Rusia (2006); membru al 
Comitetului de organizare a Con-
ferinţei Știinţifice dedicate Aniver-
sării XXX a Facultăţii de Limbi și 
Literaturi Străine, 3 martie 1994, 
USM; în diverși ani este membru 
al CȘS pentru susţinerea tezelor de 
doctorat (doctor și doctor habilitat) 
în filologie, USM, UPS “Ion Crean-

gă” – specialităţile: Lingvistica ge-
nerală, contrastivă, sociolingvistica, 
psiholingvistica, teoria limbii, ling-
vistica matematică, computerizată, 
structurală, filosofia limbajului, se-
miotica, teoria traducerii; Teoria și 
Metodologia Instruirii pe obiecte 
(limba engleză).

Fiind unul dintre specialiștii de 
forță în domeniu, pe parcursul ani-
lor este îndrumător știinţific (con-
ducător, consultant) al tezelor de 
an și de licenţă (circa 1012); maste-
rat (circa 290); doctorat  (16), pre-
gătind  peste 1900 de specialiști în 
filologia engleză. Este solicitat să 
exercite funcții de: președinte al 
Comisiei de Experţi a Ministerului 
Învăţământului din RM pentru edi-
tarea programelor și manualelor de 
limba engleză ce ţin de școala naţi-
onală, președinte, vicepreședinte și 
membru al Comisiilor pentru Exa-
mene de Stat/de Licenţă: US “Alecu 
Russo” din Bălţi, UPS “Ion Crean-
gă”, ASEM, US din Cahul “B.P. Has-
deu”, URUM din Cahul, USUM din 
Chișinău, US din Comrat, IRIM, 
IȘE; președinte al Comisiilor pentru 
examene de admitere la doctorat și 
al celor pentru examene de doctorat 
la limba engleză în cadrul US “Alecu 
Russo” din Bălţi, UPS “Ion Creangă”, 
IȘE, AMTAP, US din Comrat etc. 

Primul și unicul profesor uni-
versitar, doctor habilitat în filolo-
gia engleză, Nicanor Babîră, s-a 
afirmat de-a lungul carierei și ca 
un ilustru specialist în domenii-
le: Lingvistica generală, socioling-
vistică, psiholingvistică; Lingvistica 
comparativ-istorică, tipologică și 
comparată; Fonetica generală, par-
ticulară, comparată, experimentală; 
Filologia limbilor germanice; Di-
dactica limbilor străine.

Oferta sa generoasă în numele 
cercetării, educației și omeniei este 
permanentă și discretă, îmbrăcând 
haina înțeleptului. 

Acum când profesorul univer-
sitar, doctorul habilitat Nicanor 
Babîră aniversează 80 de ani de la 
naștere, cu certitudine, toți cei care 
îl cunosc și-l apreciază, cei care au 
învățat sub bagheta sa magică și din 
publicațiile sale, îi urează în acest 
august multă sănătate și aceeași vi-
goare, prospețime în activitatea di-
dactică și de creație științifică.  

La Mulți Ani!

Maria IANIOGLO,
conferențiar universitar,  doctor, 

Universitatea de Stat  
din Comrat

Nicanor BABÎRĂ – 
cercetător, lingvist și pedagog
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Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării a 

inițiat un șir de activități în 
cadrul „Academiei de Vară” a 
cadrelor didactice în perioada 
1-31 august 2020. Unul dintre 
evenimente va fi webinarul 
organizat online la 21 august 
curent, cu genericul „Volun-
tariat în Educație”.  Acesta își 
propune consolidarea ima-
ginii școlii în comunitate și 
atragerea tinerilor să devină 
dascăli. Un alt pilon al webi-
narului ține de competențele 
din educație, care deopotrivă 
sunt necesare tuturor specia-
liștilor, indiferent de profesie.

Am discutat în ajun cu orga-
nizatorul evenimentului,   dr. Pavel 
Cerbușca - profesor, grad didactic și 
managerial superior, de la Liceul Te-
oretic Republican „Aristotel”, Chiși-
nău,  și cu doi dintre invitați: Mari-
an Staș - expert în educație, profesor 
universitar, București, România, și 
formatoarea Daniela Vacarciuc - 
grad didactic superior, magistru în 
educație,  Liceul „Vasile Alecsandri”, 
Chișinău, despre webinar și pilonii 
care stau la baza acestuia. 

Pavel Cerbușca: 
„Așteptăm ca 
numărul tinerilor 
care vor aplica 
la facultățile 
pedagogice să  
fie în creștere”

Profesorul și managerul Pavel 
Cerbușca promovează voluntariatul 
în școală și în comunitate, iar vocea 
dascălului e auzită de discipoli. Po-
trivit lui, voluntariatul este o altfel 
de disciplină școlară, fiind organi-
zată nu atât din perspectiva dome-
niului cognitiv (IQ), ci a inteligenței 
emoționale (EQ). Astfel, voluntaria-
tul are la bază elementul vocațional, 
iar tinerii de azi se implică cu plăce-
re în activități comunitare, deoarece 
doresc să se afirme, au nevoie de noi 
deprinderi pentru viață. Important 
este și faptul că noua generație este 
mai deschisă spre organizarea unor 
acțiuni de binefacere și de implicare 
în diverse proiecte, implementate în 
instituții sau comunitate.

„Perioada de pandemie a schim-
bat mult lucrurile și modul de gândire 
al oamenilor. Mai ales în sistemul 
educațional, unde părinții au devenit 
parteneri mult mai activi ai școlii. 
Ei au înțeles mult mai bine rolul și 
semnificația dascălului în societate. 
S-a văzut câtă muncă stă în spatele 

organizării unei lecții sau activități 
extracurriculare. Cred că în ultimele 
luni a crescut cu mult imaginea pro-
fesorului în societate datorită impli-
cării lui active. Părinții au înțeles că și 
ei au nevoie de abilități și cunoștințe 
din pedagogie și psihologie”, a spus 
P.Cerbușca. 

Doar în primele 3 zile de la 
demararea proiectului s-au 
înregistrat peste 7,5 mii de 
doritori de a participa în 
webinarii, printre care sunt 
părinți, precum și persoa-
ne din afara domeniului 
educației. La evenimentul 
„Voluntariat în educație” 
s-au înregistrat în jur de 
1.400 de doritori. Eveni-
mentul va fi transmis on-
line și va putea fi urmărit 
de foarte multe persoane 
din R. Moldova, România 
și din diasporă. Astfel, ce-
tățenii direct află cu ce se 
ocupă cadrele didactice și 
aceasta consolidează ima-
ginea lor în societate. 

În multe state la pedagogie sunt 
îndemnați să aplice absolvenții cu 
cele mai înalte rezultate. Cu sigu-
ranță, și performanțele academi-
ce contează mult, dar cred că mai 
principale sunt calitățile de perso-
nalitate, printre care vocația tână-
rului, deschiderea spre a comunica 
eficient cu alte persoane, dorința de 
a ajuta copiii să se afirme, și de ce 
nu, remunerarea materială și mora-
lă. La ultimul aspect se lucrează de 
ceva ani, deși așteptările cadrelor 
didactice sunt mai mari. Dar un 
bun profesor, care este respectat de 
copii, părinți și membrii comunită-
ții, deseori se mulțumesc cu aceasta, 
în detrimentul remunerării muncii 
lor didactice.

„Din acest an deja Curriculu-
mul la „Voluntariat în educație” va 
fi implementat în licee și unele in-
stituții profesional-tehnice. Tinerii 
care vor dori să se implice în acți-
uni de voluntariat în educație vor fi 
instruiți și ghidați de profesori cu 
experiență, desfășurând activități 
de voluntariat în grădinițe, în școlile 
primare, gimnazii sau licee. Aștep-
tăm ca numărul tinerilor care vor 
aplica la facultățile pedagogice să fie 
în creștere, iar guvernul ar trebui să 
elaboreze politici și instrumente de 
stimulare a tinerilor prin burse și 
condiții de activitate eficientă și de 
trai”, a mai precizar dr. P.Cerbușca. 

Daniela Vacarciuc: 
„Școala rămâne 
garanția 
unei societăți 
consolidate, 
prospere și culte”

Daniela Vacarciuc, profesoa-
ră, grad didactic superior, magis-
tru în educație, director al Liceului 
Teoretic „V. Alecsandri”, Chișinău, 
precizează că în ultimele decenii au 
demonstrat că educația se află într-o 
interdependență directă cu starea 

social-economică a comunității. În 
același timp, școala rămâne garanția 
unei societăți consolidate, prospere 
și culte. Dna D.Vacarciuc consideră 
imperative eforturile de construire 
a unei imagini frumoase a școlii. 
În acest scop politicile promovate 
se cer direcționate spre responsa-
bilizarea tuturor subiecților, inclu-
siv pedagogi, părinți și elevi. De 
asemenea, menționează racordarea 
planului-cadru la necesitățile elevi-
lor și ale timpului. E de părerea că 
școala trebuie să apară drept o nece-
sitate  pentru socializare, siguranță 
și dezvoltare personală.  Atitudinea 
pozitivă, cultivată de părinți acasă, îl 
va determina pe copil să-și creeze o 
percepere binevoitoare pentru insti-
tuția școlară.

 „Situația post- COVID va crea, 
cred, o stare de incertitudine, în pri-
ma etapă, provocată și de nostalgia 
după modelul clasic al instruirii. 
Probabil, cel mai dificil va fi pen-
tru maturi, copiii înțeleg mai ușor, 
de aceea înțelepciunea părinților 
și a cadrelor didactice va fi foar-
te importantă. Suntem în situația 
de a însuși noi metode de predare, 
de evaluare, dar și de actualizare a 
cunoștințelor pentru dezvoltarea 
competențelor”, a subliniat Daniela 
Vacarciuc.

Managerul constată că, din pă-
cate, societatea noastră are mari 
restanțe în ceea ce privește impli-
carea părinților în acțiunile de pro-
movare a bunelor exemple, pentru 
atitudinea civică. Însăși termenul 
de parteneriat este abordat uneori, 
drept o imixiune în predarea teme-
lor, ordinele interne, statutul pro-
fesorului. Am reuși doar dacă am 
coopera. Activitățile de voluntariat 
sunt un aspect-cheie al cetățeni-
ei active și al democrației, dar și al 
dezvoltării personale, întruchipând 
valori ca solidaritatea și nediscri-
minarea, ce contribuie la dezvolta-
rea democrației participative și la 
promovarea drepturilor omului, la 
dezvoltarea dialogului intercultural 
și poate juca un rol major în com-
baterea prejudecăților. Prin urmare, 
schimbarea mentalității, prin rapor-
tarea valorilor la fortificarea binelui 
și solidarizarea comunității.

„În instituția pe care o reprezint 
continuu se promovează imaginea 
pedagogului și chiar avem un club 
al viitorilor pedagogi care desfășoară 
activități didactice în anumite pro-
iecte. Discutăm eficiența strategii-
lor didactice utilizate. În fiecare an 
avem elevi care merg la pedagogie, 
la istorie, și, de obicei, sunt cei mai 
buni copii. La nivel de management 
instituțional angajăm tineri de la 
facultățile pedagogice care vorbesc 
frumos despre specialitatea aleasă. 
Desigur, mizăm pe menținerea ca-
drelor didactice performante în sis-
temul de învățământ, crearea unui 
climat psihologic  adecvat muncii 

didactice, încurajarea activităților 
profesionale”, a mai spus directorul 
Liceului Teoretic „V. Alecsandri”.

Dascălul crede că școala la dis-
tanță, în următorul deceniu, va avea 
un viitor frumos, pentru că acum se 
creează premisele reconceptualiză-
rii sistemului, după viziunea și mi-
siunea gândită în comun de subiec-
ții interesați. Pedagogii trebuie să 
pregătească tinerii să trăiască într-o 
lume pe care noi nu o cunoaștem. 
Va fi o școală a copiilor care știu ce 
înseamnă să-ți gândești viața.

Marian STAȘ: 
„ În absența Școlii, 
pe bune, societatea 
riscă să evolueze 
rapid în formă 
 fără fond”

Marian STAȘ, expert în educa-
ție, profesor universitar, București, 
România, e de părerea că rolul și 
semnificația educației în societate 
ține de sintagma „România pe bune 
începe cu Școala pe bune”. Sintagma 
spune două lucruri esențiale: pri-
mul, că transformarea autentică a 
unei societăți nu are cum porni de 
altundeva decât de la transformarea 
Școlii ca sistem, în acord cu nevoile 
timpurilor prezente și, mai ales, vi-
itoare. Al doilea, în lectură comple-
mentară că, dacă școală pe bune nu 
e, atunci nimic nu e – într-o cheie 
mai largă, dacă valori cultivate au-
tentic nu sunt, nimic nu e. În absen-
ța Școlii pe bune, societatea riscă să 
evolueze rapid în formă fără fond, 
așa cum istoria ne-a dat multe lecții 
aspre de prea multă vreme.

Acum, sistemul educațional din 
România secolului al XXI-lea func-
ționează cu un sistem educațional 
de secolele al XIX-lea - al XX-lea. 
De aici, nevoia critică a schimbării 
paradigmei sale. Specific, Școala ca 
sistem are a se racorda la valorile 
de secol XXI pe care să le cultive 
elevilor – eu aleg, de pildă, curajul, 
integritatea, patriotismul –, valori 
operaționalizate prin arhitecturi 
curriculare de resurse umane și in-
stituționale, toate de secol XXI. 

Sistemul educațiunal din Ro-
mânia vs din Republica Moldova au 
punctele lor forte. Pe malul drept al 

Prutului se observă curajul și perse-
verența unor profesori de a-și face 
meseria cu orice chip, cu orice preț, 
înotând tenace împotriva curentu-
lui, cu integritate, curaj și compe-
tență incontestabile. Eu estimez un 
procent între 10-20 la sută. Pe malul 
stâng al Prutului curajul asumării 
sistemice a schimbării de paradig-
mă, proces în cadrul căruia trans-
formările necesare ale arhitecturilor 
curriculare, pornite cu discernă-
mânt politic și de politici publice, în 
urmă cu deja zece ani, sunt, pentru 
mine, reperele exemplare ale formei 
cu fond materializate în Educație.

„Pledoaria mea este pentru pro-
fesor în rol de „Însoțitor”, în sensul 
prestațiilor exemplificate de părin-
tele-maestru Guglielmo în relația 
cu discipolul său Adso (Umberto 
Eco, Numele trandafirului) și Joseph 
Knecht, magister ludi al provinci-
ei pedagogice Castalia (Herman 
Hesse, Jocul cu mărgele de sticlă). 
Am detaliat elementele specifice ale 
acestei preferințe personale în volu-
mul Templul lui Knecht. Teaching & 
training. Starea de grație, publicat în 
2019”, a zis Marian Staș. 

Care sunt top 3 competențe ale 
unui bun specialist? O taxonomie 
pe care o agreez este cea propusă de 
Howard Gardner, în volumul Five 
Minds for the Future: competență 
solidă în specialitate; capacitate de 
sinteză; capacitate de inovare/cre-
ativitate; etică; respect. În context, 
cadrul competențelor pe care eu îl 
propun, EPTP, are în vedere ma-
nagementul EU-ului, managemen-
tul „percepțiilor”, managementul 
„tranzacțiilor” (în sensul definit de 
analiza tranzacțională), respectiv 
managementul „polarităților”.

Tendința din ultimii ani, în Ro-
mânia, în privința numărului de 
studenți? Licența pentru profesia 
didactică, în fapt, nu există, așa în-
cât cei mai mulți absolvenți de uni-
versități devin automat „profesori”. 
Condiția e parcurgerea modulelor 
psihopedagogice, ceea ce foarte mul-
ți aleg, pentru a-și asigura posibili-
tatea unui parcurs profesional de tip 
didactic. În fapt, ei sunt matematici-
eni cu credite PPD și nu profesori de 
matematică, filologi cu credite PPD 
și nu profesori de literatură, chimiști 
cu credite PPD și nu profesori de 
chimie etc. În context, procentele ce-
lor promovați cu medii serioase (9-
10) la examenele de definivat, titula-
rizări și grade didactice sunt extrem 
de relevante în privința calității reale 
a tinerilor viitori profesori.

„Procentual, în estimarea mea, 
e sub 10 la sută, că absolventul de 
liceu este motivat, după finalizarea 
studiilor, să îmbrățișeze profesia de 
dascăl.  De aici, nevoia acută, critică 
a schimbării paradigmei Educației, 
în această parte de Prut”, a subliniat 
Marian Staș. 

Irina ODOBESCU
Reporter UPp

Bunele practici

Voluntariatul în educație  
și consolidarea imaginii școlii
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Excelent analist al stărilor sufletești și creator al unei tipologii vi-
guroase, convingătoare, Ioan Slavici este primul mare prozator 
provenit din Transilvania, a cărui influență a traversat spaţiul ar-
delenesc, ajungând în întreaga ţară.

Ioan Slavici, deopotrivă prozator, dramaturg, memorialist și gaze-
tar, s-a născut în comuna Șiria, judeţul Arad, la 18 ianuarie 1848, 
potrivit lucrării „Dicţionar de literatură română” (Ed. Univers, 
1979). Era cel de-al doilea copil din cei cinci ai Elenei (mama sa fă-
cea parte dintr-o familie de cărturari) și ai lui Savu Slavici (meșter 
cojocar), consemnează „Dicţionarul general al literaturii române” 
(București, Ed. Univers Enciclopedic, 2007).

A învăţat la școala de pe lân-
gă biserica din sat (1854-1858) și 
a urmat cursurile liceului maghiar 
din Arad (1859-1865). S-a transfe-
rat la Liceul Piarist din Timișoara, 
absolvind clasele a șasea și a șap-
tea. Examenele pentru următoarea 
clasă le-a susţinut în particular, la 
Arad, părinţii săi nemaivând cu ce 
să-i asigure continuarea studiilor. 
După mari greutăţi, în august 1868, 
a susţinut examenul de bacalaureat 
la Satu Mare.

S-a înscris la Facultatea de Drept 
și Știinţe de Stat a Universităţii din 
Budapesta în octombrie 1868, dar 
pentru că s-a îmbolnăvit și-a între-
rupt studiile. Un an mai târziu, le-a 
reluat la Facultatea de Drept din 
Viena, efectuând în același timp și 
stagiul militar, potrivit volumului 
„Dicţionarul scriitorilor români” 
(Ed. Albatros, 2002). Aici l-a cunos-
cut pe Mihai Eminescu, între cei doi 
formându-se o puternică legătură 
de prietenie.

Ioan Slavici a început să scrie 
la îndemnul lui Mihai Eminescu, 
care l-a recomandat revistei „Con-
vorbiri literare”. Aici, prozatorul a 
publicat scrierile sale de început, 
care au fost în majoritate povești: 
„Zâna Zorilor”, „Floriţa din codru”, 
„Doi feţi cu stea în frunte” etc. Ioan 
Slavici a păstrat, în general, com-
poziţia povestirii populare, tehnica 
acumulării de fapte, reconstituind 
în amănunt episoadele și mai ales 
tipologia tradiţională. Aceste po-
vestiri au constituit, în special, un 
excelent exerciţiu de limbă literară. 
Evident, Ioan Slavici a împrumutat 
povestirilor publicate personalitatea 
sa artistică, contribuind la procesul 
de continuă perfecţionare a creaţiei 
populare.

A debutat, în martie 1871, cu 
comedia „Fata de birău”, pe care a 
publicat-o în „Convorbiri literare”. 
Au urmat piesele „Toane sau vorbe 
de clacă”, „Polipul unchiului” și dra-
mele „Gaspar Graţiani” și „Bogdan 
Vodă” care chiar dacă nu au o valoa-
re deosebită, ţinând seama că multe 

dintre ele sunt scrise la începutul 
carierei scriitoricești, ele constituie 
o experienţă utilă creaţiilor majore 
de mai târziu.

În același an, la 8 aprilie, a fost 
ales președinte al societăţii „Româ-
nia Jună” a studenţilor români din 
Viena și a luat parte, în perioada 26-
29 august, la serbările prilejuite de 
aniversarea a 400 de ani de la înte-
meierea mănăstirii Putna, organiza-
te de aceeași societate.

În 1872, s-a întors în ţară, unde 
a lucrat în biroul unui avocat din 
Arad, apoi ca arhivar la Oradea 
(1873). A trecut în România în 
1874, stabilindu-se mai întâi la Iași, 
invitat de junimiști, apoi la Bucu-
rești, unde fusese numit secretar 
al Comisiei pentru publicarea do-
cumentelor Hurmuzachi, potrivit 
volumului „Dicţionarul scriitorilor 
români” (Ed. Albatros, 2002).

În cele trei decenii în care a de-
ţinut această funcţie, Ioan Slavici 
a tradus și a îngrijit apariţia unor 
documente în limba germană re-
feritoare la istoria românilor și a 
publicat broșura „Răpirea Bucovi-
nei după documente autentice”. În 
aceeași calitate a supravegheat tipă-
rirea, în 1878, a lucrării lui Nicolae 
Bălcescu, „Istoria românilor sub 
Mihai-Vodă Viteazul”. Ca o recu-
noaștere a activităţii sale, la 22 mar-
tie 1882, scriitorul a fost ales mem-
bru corespondent al secţiei istorice 
a Academiei Române.

Timp de câteva luni, între oc-
tombrie 1875 și aprilie 1876, a fost 
profesor suplinitor la Liceul „Matei 
Basarab” din București. În septem-
brie 1880 a primit postul de profe-
sor la Școala Normală a Societăţii 
pentru Învăţătura Poporului Ro-
mân, iar în 1882 a devenit profesor 
și la Azilul „Elena Doamna” din Bu-
curești. În aprilie 1890, a revenit ca 
director de studii și profesor, la Azi-
lul „Elena Doamna”, unde a rămas 
până în 1894.

A fost redactor la ziarul „Tim-
pul” (1877-1880), alături de Mihai 
Eminescu (din octombrie 1877) 

și de I.L. Caragiale (din ianuarie 
1878), potrivit lucrării „Dicţionar 
de literatură română” (Ed. Univers, 
1979).

În decembrie 1881 i-a apărut 
volumul „Novele din popor” recen-
zat elogios de N. Xenopol și Mihai 
Eminescu. Volumul a constituit un 
moment istoric în dezvoltarea pro-
zei românești, cuprinzând câteva 
scrieri devenite clasice: „Popa Tan-
da” (scrisă în 1873, publicată abia 
în 1875), „Gura Satului” (1878), 
„Budulea taichii” (1880), „Moara cu 
noroc” (1880), „Pădureanca” (1884) 
ș.a., unele dintre ele publicate ime-
diat și în limba germană.

„Moara cu noroc”, una dintre 
cele mai apreciate scrieri ale lui Sla-
vici, analizează consecinţele pe care 
dorinţa de înavuţire le are asupra 

destinului uman. Ahtiat după bani, 
cârciumarul Ghiţă se asociază la fă-
rădelegi cu Lică Sămădăul, sfârșind 
prin a-și compromite viaţa și fami-
lia.

„Moara cu noroc” a fost ecrani-
zată de regizorul Victor Iliu (1912-
1968). „La moara cu noroc” este 
considerat un film-reper, aflându-se 
printre primele realizări ale cine-
matografiei românești nominalizate 
la premiul Palme d’Or din cadrul 
Festivalului de Film de la Cannes, 
ediţia din 1957, potrivit http://www.
festival-cannes.com. În rolul lui 
Ghiţă joacă Constantin Codrescu, 
iar Geo Barton în cel al lui Lică Să-
mădăul.

Preocupat de soarta români-
lor ardeleni, la iniţiativa Partidului 
Liberal, Ioan Slavici a înfiinţat, în 
aprilie 1884, la Sibiu, ziarul „Tribu-
na”, primul cotidian al românilor 
din Transilvania. Anii de muncă 
asiduă s-au concretizat într-o boga-
tă activitate publicistică. Pentru ati-
tudinea sa de apărător al intereselor 
românilor din Transilvania, fiind în 
același timp și secretar al Partidu-
lui Naţional Român (ales în aprilie 

1884 și în mai 1887), Ioan Slavici 
a fost acuzat de „agitaţie împotriva 
statului”, fiindu-i intentate procese 
de presă (cinci la număr) soldate 
atât cu amenzi cât și cu un an de în-
chisoare, la Vaţ (1888-1889), unde a 
redactat prima lucrare memorialis-
tică „Fapta omenească”.

A trecut munţii în 1890, sta-
bilindu-se la București (în 1892 a 
primit cetăţenia română), unde a 
înfiinţat Liga pentru Unitatea Cul-
turală a Tuturor Românilor, împre-
ună cu Ioan Rusu-Șirianu (fiul su-
rorii sale Maria), I.S. Neniţescu ș.a. 
A înfiinţat în anul următor ziarul 
„Corespondenţa română” (1893-
1894), care milita în favoarea cauzei 
naţionale a românilor din Transil-
vania. Între 1894-1896, împreună 
cu George Coșbuc și I.L. Caragiale, 

a scos revista „Vatra”, unde a înce-
put publicarea în foileton a roma-
nului „Mara” (apărut în volum în 
1906), potrivit lucrării „Dicţionarul 
scriitorilor români” (Ed. Albatros, 
2002).

În 1894 a fost numit director de 
studii la Institutul „Ioan Otetele-
șanu” de la Măgurele. A locuit aici 
cu familia, timp de paisprezece ani, 
până în 1908 când a fost pensionat. 
Ioan Slavici a fost căsătorit cu Ekate-
rina Szoke Magyarosy (septembrie 
1875-noiembrie 1885, când s-a pro-
nunţat hotărârea de divorţ). În mar-
tie 1886 s-a căsătorit cu profesoara 
Eleonora Tănăsescu. În noiembrie 
1886 i s-a născut primul copil, Titu 
Liviu, iar cel de-al șaselea -  în 1897.

Între 1908-1910 a deţinut func-
ţia de redactor al ziarului Minerva, 
iar din aprilie până în iulie 1910 - pe 
aceea de director al agenţiei de pre-
să „Corespondenţa română” și, din 
luna mai, a fost redactor al ziarului 
cu același titlu. În septembrie 1910 
a fost numit „învăţător superior” la 
Școala Evanghelică din București, 
apoi a lucrat ca redactor la „Bule-
tinul armatei și al marinei” (1913), 

potrivit lucrării „Dicţionarul gene-
ral al literaturii române” (București,  
Ed. Univers Enciclopedic, 2007).

Ioan Slavici, consecvent ideilor 
politico-sociale și morale din tine-
reţe, nu a ezitat să-și manifeste con-
vingerile filohabsburgice, în con-
textul declanșării Primului Război 
Mondial, notează volumul amintit. 
Și-a expus opiniile în periodicul 
„Ziua”, pe care l-a condus între 31 
iulie 1914 și 15 august 1915. După 
momentul intrării României în răz-
boi împotriva Austro-Ungariei, în 
1916, a fost arestat și închis, fiind 
acuzat de propagandă antiromânea-
să. În timpul ocupaţiei germane a 
colaborat la „Gazeta Bucureștilor”, 
publicaţie de orientare progermană. 
În ianuarie 1919, după încheierea 
păcii, a fost arestat din nou, judecat 
și condamnat la cinci ani de închi-
soare. A fost eliberat la sfârșitul anu-
lui din închisoarea Văcărești.

A scris până în ultima clipă, 
publicând volumele de memori-
alistică „Închisorile mele” (1921), 
„Amintiri” (1924) și romanele „Din 
bătrâni” (1902), „Mara” (1906), 
„Corbei” (publicat în 1906-1907 în 
„Tribuna”), „Din două lumi” (1921), 
„Cel din urmă armaș” (1923), „Din 
păcat în păcat” (1924, publicat în 
foiletonul revistei „Adevărul literar 
și artistic”). A lucrat și la alte pagini 
memorialistice, intitulate „Lumea 
prin care am trecut”, lucrare care 
a apărut postum, în 1930. În volu-
mul „Amintiri” scriitorul a evocat 
figurile lui Mihai Eminescu, I.L. 
Caragiale, Titu Maiorescu, George 
Coșbuc. Totodată, Ioan Slavici a tra-
dus, într-o limbă corectă, povestiri 
de Theodor Storm, Jokai Mor, Bret 
Harte, N.V. Gogol, Bozena Nemco-
va ș.a.

I-a fost conferită medalia „Bene 
merenti” (septembrie 1881). În 
1903 a primit Premiul „Ion Helia-
de-Rădulescu” al Academiei Româ-
ne pentru romanul „Din bătrâni” 
(1902), potrivit volumului „Dicţio-
narul scriitorilor români” (Ed. Al-
batros, 2002).

Marele scriitor a murit la 17 
august 1925, la Crucea de Jos, ora-
șul Panciu, judeţul Vrancea. A fost 
înmormântat, potrivit dorinţei sale 
testamentare, la schitul Brazi, reîn-
humat ulterior în cimitirul din ora-
șul Panciu.

Muzeul Memorial „Ioan Slavici 
și Emil Monţia” din comuna Șiria, 
judeţul Arad, este dedicat scriito-
rului Ioan Slavici, precum și com-
pozitorului Emil Monţia, care și-a 
petrecut cea mai mare parte a vieţii 
în această comună, notează cnipta-
rad.ro.

Sursa: AGERPRES

Ioan Slavici - prozator, 
dramaturg, memorialist  
și gazetar
95 DE ANI DE LA TRECEREA ÎN ETERNITATE
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The importance of students’ so-
cio-cultural competence for-

mation is caused by modern society.
The characteristics of the compo-

nents of socio-cultural competence are 
outlined in the paper and the stages of 
this competence formation (motiva-
tional, informative, activity) in teach-
ing a foreign language in high school 
with the use of effective methods and 
technologies are described. 

In recent years the problem of in-
tegration of cultural components in the 
process of training and education with 
the help of foreign languages has at-
tracted teachers’ attention. The task is 
to teach a foreign language not only as 
a means of communication but also to 
shape linguistic identity. This fact caus-
es the appearance of new concepts in 
the field of foreign language teaching. 
They are concepts of intercultural com-
munication and sociocultural training.

Since the main objective of any in-
teractive process is the desire to be un-
derstood by communication partner 
the efficiency of communication is di-
rectly related to the achieved level of 
mutual understanding between com-
municants. Sociocultural education 
and sociocultural competence gradu-
ally became an important aspect in my 
experience because of modern educa-
tional concepts. 

The sociocultural concept of train-
ing and education comes from the fact 
that daily contact with foreign languag-
es and cultures reflects people’s every-
day life around the world. Therefore a 
lesson of foreign language should en-
courage learners to have appropriate 
free communication in foreign lan-
guages and foreign cultures and make 
them capable of cross-cultural com-
munication. Intercultural communi-
cation provides a high level of knowl-
edge about own culture and culture of 
the country of studied language. There 
is the following definition of language 
where it is understood as a mirror (re-
flection) of reality in the minds of cer-
tain linguistic and cultural communi-
ty. Therefore the language cannot be 
taught and learned without studying 
the society where native speakers live. 

In general, there are two trends 
in contemporary sociocultural 
training:

First trend: the need to have 
knowledge that gives learners the op-
portunity to use a foreign language as a 
means of communication. 

Second trend: lessons of foreign 
language and culture assist for deep-
er understanding of another coun-
try and its people. At the same time 
it is necessary to encourage learners 
to study their own language and their 
own culture. 

Knowledge of a foreign language 
have some value only if it is associat-
ed with cultural knowledge, values, 
norms, behavior, perceptions and ste-
reotypes of native speakers. Connec-
tion between the use of language and 
social relations plays a crucial role. 

The aim of foreign language class-
es is to achieve broad activity compe-
tence which is not limited to grammat-
ical and lexical knowledge but is com-
mitted to an integrated language and 
cultural knowledge. Despite the will-
ingness of both sides to communi-
cate, cross-cultural misunderstandings 
can always happen, since the commu-
nication partners do not have certain 
knowledge about traditions, religious 
peculiarities, taboos, norms and val-
ues or extra-linguistic rules of anoth-
er culture.

Sociocultural competence 
covers the following aspects:
–  achieving competence in a foreign 

culture and at the same time the 
formation of this competence; 

– reflections of own culture and the 
ability to talk about it in a foreign 
language;

– achieving intercultural under-
standing, which leads to respect 
for others and tolerance 

Methodology
During the study I used traditional 

teaching methods: 

Theoretical          Empirical
I applied theoretical analysis of the 

literature, analysis of basic concepts 
and research terms of study, construc-
tion of experimental hypotheses as 
theoretical methods. Empirical meth-
ods are intended for creating, collect-
ing and organizing empirical material.

These include questioning, the 
method of measurement and control, 
pedagogical experiment. Formation 
of social competence, by which I mean 
the complex knowledge of values, be-
liefs, customs, traditions, language and 
cultural achievements, that is in the 
process of familiarizing the individu-
al to cultural and national traditions of 
the country of studied language .

I pay special attention to the bicul-
tural development of students as sub-
jects of the dialogue of cultures. I en-
gage students and develop an under-
standing and take part in intercultur-
al communication. I can say that cul-
ture and intercultural communication 
problems should be presented in ed-
ucational process as global education 
objectives. 

Methods and Techniques to 
Form Future Foreign Language

Modern methods of teaching for-
eign languages at schools is focused 
not only on obtaining knowledge and 
skills of foreign language communi-
cation, but also the development of 
socio-cultural competence. Without 
knowledge about the culture of the for-
eign language’s country, it is impossi-
ble to develop communicative compe-
tence fully, while achieving the goals of 
communication.

The acquisition of such person-
al qualities as politeness, tolerance, re-
spect for the culture and characteristics 
of foreign-speaking peoples, including 
the country of the target language, con-
tributes to the formation of a diverse 
personality. 

Despite the fact, I use a large num-
ber of methods for the development of 
socio-cultural competence of senior 
students in “George Calinescu” Lyce-
um especially in 5th form,  the project 
activity that makes it possible to effec-
tively increase the experience of com-
munication in accordance with the na-
tional and cultural characteristics of 
the country of the studied language. 
In the course of project activities, as a 
teacher I create a microenvironment, 
in which students can express their 
thoughts in the target language, and 
not just transmit the memorized ma-
terial. The purpose of the article is to 
substantiate the effectiveness of the so-
cio-cultural competence development 

of senior students through project ac-
tivities in English lessons.

In the process of learning a foreign 
language, a student not only acquires 
new knowledge regarding grammar, 
vocabulary, etc., but at the same time 
there is an introduction to the culture 
of the studied language’s country. This 
knowledge is necessary for effective 
communication with the native speak-
er of the target language. One of the 
components of foreign language com-
municative competence is socio-cul-
tural competence. A. N. Shchukin, and 
G. M. Frolova understand socio-cul-
tural competence as” the knowledge of 
national and cultural features of the so-
ciety, the language of which is studied, 
namely: the speech behavior of speak-
ers, customs, etiquette, history, culture 
and ways of using this knowledge in 
the process of communication”. Social 
and cultural competence is of great im-
portance in teaching foreign language 
to schoolchildren.

I consider that Socio-cultural ap-
proach in teaching helps students to 
overcome language and cultural barri-
ers, as this approach leads to the for-
mation of students’ knowledge about 
the specifics of the culture and reali-
ties of the country, such as cultural ste-
reotypes, norms and rules of behavior, 
customs, rituals, etc.

This competence includes linguis-
tic-cultural, sociolinguistic, socio-psy-
chological and cultural components. 
On this basis, the formation of this 
competence should be started with the 
first lessons with students.

The content of socio-
cultural competence can be 
presented in the form of four 
components:

1) socio-cultural knowledge;
2) communication experience;
3) personal attitude to the facts of 

foreign language culture;
4) knowledge of the ways of us-

ing the language.
I use many different methods to 

achieve the development of socio-cul-
tural competence of my students. One 
of the most popular methods is project 
activities. The method of projects in-
volves the use of accumulated language 
material through creative activity. The 
method of projects is determined as 
“the development of an idea or detailed 
plan of a practical product”. Project ac-
tivities are widely used in foreign lan-
guage lessons, as it allows you to trans-
fer the theoretical knowledge of stu-
dents in practice, for the effective im-
plementation of which requires the 
possession of certain language skills.

This method allows you to crea-
tively apply the accumulated language 
skills and convert foreign language les-
sons into a study of the problem or dis-
cussion. My students were involved in 
such projects as “Global Youth Service 
Day” and “Water is Life”. The students 
enjoy it.

The method of projects has 
many positive qualities, among 
which are the following:
1) The method of projects contrib-

utes to the development of com-
munication skills and successful 
socialization of students. Students 
tend to increase the level of their 
self-esteem, confidence in them-
selves and their abilities. My stu-
dents like to work in groups this 
contributes to the development of 
planning skills, goal-setting, the 
ability to set rational tasks, assign 
roles and responsibilities for each 
type of activity. This type of activ-
ity enhances the cohesion of stu-
dents as a social group.

2) During project activities, they im-
prove their knowledge and skills 
of their target language. Learners 
take part in purposeful commu-
nication, where they use the for-
eign language as tool for commu-

nication in a relatively natural mi-
croenvironment.

3) Due to the fact that the method 
of projects is constantly improv-
ing depending on the environment 
characteristics and the interests of 
students, leaners tend to increase 
their motivation, involvement in 
activities and the pleasure of work-
ing on the project. They are in-
terested in completing tasks, thus 
stimulating them to learn a foreign 
language.

4) Students develop critical thinking 
and problem solving skills through 
project activities as well.  This is es-
pecially actual because these skills 
are essential in building a success-
ful social life outside of school.
It is important to note that the im-

plementation of project activities is 
particularly relevant for senior school 
age. High school students are known to 
have theoretical thinking, formal intel-
ligence, internal reflection developed, 
which is necessary for the implemen-
tation of project activities.

Methodically correctly organized 
project activity, as a component of ed-
ucational activity, affects the develop-
ment of cognitive, personal and emo-
tional-volitional sphere of personality.

There are different 
classifications of projects. 
Thus, S. Hines offers four main 
criteria by which the types of 
projects are distinguished:

1) Information and Research 
projects;

2) Survey projects;
3) Production projects;
4) Performance and Organiza-

tional projects.
E. S. Polat give another 
classification of projects:

1) the dominant method or activ-
ity in the project: research, cre-
ative, role-playing, informa-
tional.

2) substantive scope: mono-pro-
ject (within one region) and 
interdisciplinary project;

3) the nature of the coordination 
of the project: with an open, 
explicit coordination (direct) 
and covert coordination (im-
plicit impersonating a mem-
ber of the project);

4) the nature of contacts (among 
the participants of one school, 
city, one country, different 
countries of the world); do-
mestic, or regional, and inter-
national;

5) number of project participants 
(personal, pair, group);

6) project duration (short, aver-
age, long).

Thus, when working on the pro-
ject, students learn to perceive for-
eign speech in a more natural environ-
ment, express their thoughts in the for-
eign language, ask questions and an-
swer them. During preparation for 
their project, students have also got 
acquainted with the peculiarities and 
norms of culture the target language’s 
country, which contributes to the de-
velopment of students socio-cultural 
competence. 

In addition, the implementation of 
such type of tasks as the project stimu-
lates the activity of students in groups, 
collective activities. The method of 
projects increases the motivation of 
students to search for additional infor-
mation on a given topic, makes learn-
ing a foreign language more interesting 
and attractive due to the fact that the 
topic of the project is chosen based on 
the interests of students.

The project method has a large 
number of advantages over classical 
methods of teaching, including in-
creasing the level of students’ motiva-
tion to learn a foreign language, visual 
association of knowledge in various 
school disciplines, as well as freedom 
for mental and creative activity.

Didactica la zi

 Lucia CONDREA, 
English teacher,  

L.T. ,,George Călinescu”

The Method of Forming Sociocultural Competence Forumul raional 
al Tinerilor din 

Raionul Dubăsari

Consiliul raional al Tinerilor și 
Centrul de Tineret Dubăsari au des-
fășurat recent Forumul raional al ti-
nerilor. În cadrul acestuia, tinerii din 
satele raionului, s-au întrunit la Cen-
trul de odihnă pentru copii și tineret 
„Prietenia”.

Sergiu Grigoriev, vicepreședintele 
raionului Dubăsari, Larisa Brăducean, 
șeful Direcție învățământ general, 
Maria Perciuleac, șef Secție cultură 
și turism, și Alexei Gafeli, primarul 
com. Coșnița, au salutat prezența 
tinerilor la forum. Totodată, repre-
zentanții APL au vorbit despre rolul 
important al tinerilor în societate, ne-
cesitatea implicării active în procesul 
decizional ce va facilita dezvoltarea 
comunităților locale cât și a raionului 
Dubăsari.

Iulia Coica, președintele Consi-
liului raional de Tineret, a prezentat 
audienței rezultatele sondajului socio-
logic cu participarea tinerilor privind 
identificarea necesităților și dificultă-
ților cu care se confruntă tinerii din 
raion.

În cadrul activităților organiza-
te, tinerii s-au grupat în 4 ateliere de 
lucru: Educație și Formare, Volunta-
riat, Timp Liber, Agrement; Educație 
pentru Sănătate. Comportament de-
viant; Tinerii și angajarea în câmpul 
muncii; Participarea tinerilor în pro-
cesul decizional la nivel local, unde 
au purtat discuții despre problemele 
cu care se confruntă tinerii. Totodată, 
tinerii au fost tentați să identifice și 
soluții pentru rezolvarea problemelor 
cu care se ciocnesc prin elaborarea și 
aprobarea unei rezoluții.

Menționăm, că măsura a fost or-
ganizată în concordanță cu normele 
prevăzute întru evitarea infectării cu 
noul virus COVID-19.

Marina LUPAȘCO,
 programator

Gimnaziu dotat 
cu mobilă pentru 

facilitarea păstrării 
distanței sociale

Elevii clasei a II-a din Instituția 
Publică Gimnaziul Țarigrad vor sta în 
bănci și scaune noi. Cu mare grijă față 
de sănătatea copiilor, dar și din dorința 
de a asigura condiții optime pentru in-
struire, conducerea raionului Drochia 
a dat curs solicitării părinților privind 
dotarea clasei cu 20 de scaune și bănci 
individuale reglabile. Acțiunea repre-
zintă una dintre măsurile primordiale 
de prevenire și control a infecției în rân-
dul elevilor cu un risc crescut de infec-
ție și de a dezvolta complicații asociate 
coronavirusului de tip nou COVID-19. 
Președintele raionului, Alexei Vasilean 
însoțit de vicepreședintele raionului, 
Iurie Ostavciuc, s-a deplasat la fața 
locului pentru a oferi instituției de în-
vățământ bunurile solicitate. În cadrul 
discuțiilor duse cu administrația gim-
naziului și grupul de părinți, președin-
tele raionului a menționat și faptul că, 
pentru asigurarea actului educațional, 
instituția, de altfel, ca și toate instituțiile 
de învățământ preuniversitar din raion, 
va beneficia de laptopuri, achiziționate 
din bugetul raional. Oficialii au apreciat 
și gradul de pregătire al școlii către în-
ceputul noului an de studii 2020 – 2021 
și au abordat dificultățile întâmpinate și 
posibilele soluții pentru acestea. 
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În finala contând pentru 
Cupa Moldovei Boviline la 
fotbal pe plajă, disputată în 
data de 16 august curent pe 
terenul de nisip al Parcului 
„Valea Morilor” din capita-
lă, s-au confruntat formați-
ile chișinăuiene CS Djoker, 
campioană în exercițiu, și 
FC Nistru, care se pozițio-
nează pe locul III în actuala 
ediție de campionat. 

Atmosfera se încinge
De remarcat că meciul 

s-a desfășurat în dimineața 
zilei de duminică, pe un ni-
sip împrospătat de o ploiță 
căzută în cursul nopții din 
ajun. Soarele torid de di-
mineața și dorința aprigă a 
formațiilor de a se impune 
în acest turneu de presti-
giu au încins însă la maxi-
mum atmosfera din teren. 
În scurt timp după fluierul 
de start al arbitrului Oleg 
Cebotari, secondat la liniile 
de tușă de Sergiu Proca și 
Octavian Cepoi, veni și pri-
mul gol – Constantin Niță 
a șutat violent din propria 
jumătate de teren, mingea 
intrând în plasă la o devi-
ere ușoară, însă extrem de 
derutantă, a unui jucător al 
echipei adverse: 1-0 pentru 
Nistru Chișinău. Până la pa-
uză, eforturile pline de elan 
ale pretendentelot la trofeul 
principal al competiției nu 
au dus la schimbarea date-
lor oglindite pe tabelul de 
marcaj.

În repriza secundă dis-
cipolii lui Ruslan Pernai, 
care este și antrenorul selec-
ționatei, au reușit să-și mă-
rească avantajul, printr-un 
gol marcat din fața porții de 
Nicolae Ignat. Replica veni 

imediat: Leonid Podlesnov, 
antrenor-jucătorul formației 
Djoker, marcă printr-un șut 
imparabil de la punctul din 
centrul terenului, scor 2-1.

Luptă până în ultima 
secundă,  
cu prelungiri

Al treilea mitan s-a do-
vedit a fi unul de foc. Cei 
de la Nistru au reușit des-
prinderea, Constantin Niță 
majorând scorul după o 
bâlbâială a apărării adverse 
(3-1). Jucătorii lui Djoker 
au pornit un adevărat asalt, 
căutând egalarea, ceea ce 
până la urmă le și reuși. Mai 
întâi un gol splendid, în vin-
clul de la colțul lung, marcă 
golgeterul Campionatului 
național Victor Iordachi. 
Iar cu 5 secunde înainte de 
fluierul final se remarcă Du-
mitru Ciubotaru, înscriind 
din fața porții, după o pasă 
venită din aruncătură late-
rală de out: 3-3 și prelungi-
rile au devenit iminente. 

Moment culminant
Momentul culminant al 

finalei avu loc în a patra re-
priză adăugată: Grigore Co-
jocaru, unul dintre cei mai 
activi fotbaliști ai formației 
Nistru, cu un minut înainte 
de expirarea timpului re-
gulamentar marcă din fața 
porții, fructificând o centra-
re din corner a lui Constan-
tin Niță (4-3). Djoker de 
această dată nu mai avu nici 
timp, nici energie să egaleze 
situația, Nistru adjudecân-
du-și, în premieră, Cupa 
Moldovei Boviline. Trofeul 
mult râvnit a venit ca o în-
cununare a eforturilor pline 

de dăruire a întregii echipe 
ghidate de pe banca tehnică 
de Ruslan Pernai.

La ceremonia de pre-
miere au participat Dragoș 
Hîncu, vicepreședintele 
Federației Moldovenești de 
Fotbal (FMF), care adresă 
jucătorilor și organizatori-
lor un mesaj de felicitare; 
Iurie Bulgăreanu, secretarul 
general al Federaţiei Sporti-
ve de Fotbal pe Plajă; Ale-
xandru Golban, directorul 
selecţionatelor specializate 
de fotbal ale FMF; Boris 
Bujor, partenerul tehnic al 
selecționatei, câștigătorilor 
fiindu-le înmânate Cupa, 
diplome și medalii. 

Iulian BOGATU

Declarații  
după meci:

„A fost o partidă plină 
de nerv, în care ambele 
formații ardeau de dorin-
ța victoriei; acestea au de-
monstrat o calitate înaltă 
a jocului, atât în faza de 
construcție, cât și în cea 
de apărare. După prelu-
area echipei, am avut la 
dispoziție pentru pregătiri 
doar vreo 20 de zile, din 
cauza pauzei provocate de 
pandemia COVID-19. Cu 
toate acestea, băieții s-au 
dovedit extrem de recep-
tivi la indicațiile primite, 
dând dovadă de profesio-
nalism și progresând odată 
cu fiecare partidă disputa-
tă”, a declarat, în exclusivi-
tate pentru săptămânalul 
„Univers Pedagogic pro”, 
Ruslan Pernai, antrenorul 
noii deținătoare a Cupei 
țării și selecționerul repre-
zentativei naționale.  

„Am învins grație unei 
munci asidue și disciplinei 
severe asumate de între-
gul lot, aflat într-o com-
ponență nouă în acest an. 
De remarcat că doi dintre 
fotbaliștii noștri nu au ju-
cat deloc fotbal pe plajă 
până în acest sezon, fapt ce 
îi atribuie victoriei noastre 
un semnificativ plus de va-
loare ”, a specificat Andrei 
Negară, căpitanul echipei 
Nistru Chișinău. 

REPORTAJ

noua deținătoare a Cupei Moldovei

Nistru Chișinău, 
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Școala  
și profesorii ei

Toată viața este școală. 
Comenius 

Școală va fi școală când omul va fi om și 
statul va fi stat. 

 Mihai Eminescu
Fără școală să nu aștepte nimeni nici pă-

rinți buni, nici fii buni, și prin urmare, nici stat 
bine organizat și bine cârmuit și păstorit.

Ion Heliade Rădulescu

Un bun profesor este un maestru al sim-

plificării și un dușman al simplismului.

Louis A. Berman

Educația este ceea ce rămâne după ce ai 

uitat tot ceea ce ai învățat în școală. 

Albert Einstein

Anul acesta s-au împlinit 102 ani de 
la momentul în care Bojdeuca lui 

Ion Creangă din Iași devenea prima casă 
memorială din România. Bojdeuca este 
casa din cartierul Ţicău, Iași, în care ma-
rele povestitor Ion Creangă a locuit între 
anii 1872 și 1889. Casa păstrează și acum 
atmosfera poetică a vremurilor. Pragul 
acestei case a fost trecut și de Mihai Emi-
nescu, bun prieten al lui Creangă.

În anul 1872, când Creangă pierde calita-
tea de cleric, este destituit și din învăţământ și 
este dat afară și din casa din curtea Mănăstirii 
Golia în care locuise încă din anul 1866.

În același an, o va cunoaște pe Tinca Var-
tic, nepoata diaconului Vartic, alături de care 
își va petrece tot restul vieţii, mutându-se în 
Ţicăul Iașului, într-o „bojdeucă de căsuţă”. 

Potrivit rador.ro, în iunie 1876, Mihai 
Eminescu se va muta pentru câteva luni la 
Ţicău, la bojdeucă, la bunul său prieten Ion 
Creangă. Eminescu a rămas încântat de acest 
fel de viaţă, de peisajul rustic din jurul bojdeu-
cii unde „cînd se lasă sara, coborau turme de 
oi, buciumul suna cu jale, apele izvorau clar din 
fîntîne, de undeva, dinspre bise-
rica Vulpe sau Sf. Haralambie, 
se auzeau toaca răsunînd mai 
tare”. 

Ion Creangă devenise re-
cunoscut pentru faptul că la 
căsuţa sa din Ţicău deţinea un 
număr foarte mare de pisici, 
peste 30, iar fiecare purta câte 
un nume asociat unei persoane 
reale din viaţa sa, elocvent fiind 
numele dat unei feline, Mărioa-
ra, după mătușa lui zgârcită din 
satul natal Humulești.

În iunie 1889, Creangă află din ziare des-
pre moartea lui Mihai Eminescu, motiv care 
avea să îi grăbească și lui sfârșitul, moment 
survenit la 31 decembrie 1889, la Iași, în urma 
unei crize de epilepsie. În a doua zi a anului 
1890, este înmormântat la Cimitirul „Eterni-
tate“, din Iași.

La Bojdeuca din Ţicău s-a înfiinţat, la  
15 aprilie 1918, primul Muzeu memorial din 
România, ca un omagiu adus celor două mari 
personalităţi ale literaturii neamului: Creangă 
și Eminescu.

În anul 1968, a fost instalat, în curtea Boj-
deucii, bustul de granit al lui Ion Creangă, rea-
lizat de Iftimie Bârleanu, iar în perioada 1984-
1989, la Bojdeuca „Ion Creangă” au avut loc 
lucrări complexe de consolidare a terenului. 
Lucrările de restaurare și reorganizare a muze-
ului „Ion Creangă” au avut în vedere păstrarea 
autenticităţii casei.

În prezent, în contextul pandemiei de co-
ronavirus, curtea Bojdeucii lui „Ion Creangă” 
găzduiește diferite spectacole organizate de in-
stituţiile de cultură din Iași. 

Sursa: adev.ro

Bojdeuca lui Ion Creangă – 
prima casă memorială  

din România


