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Publicația de față este consacrată profesorilor 
care activează în Liceul Teoretic Republican ”Aris-
totel” din mun. Chișinău. În lucrarea dată dascălii 
prezintă diverse experiențe, în care relatează cum 
formează caracterul discipolilor celui mai bun liceu 
din țară, descriu strategiile didactice de predare și 
învățare, demersurile de implicare activă în forma-
rea atitudinii responsabile la elevi. Utilizând teh-
nici interactive, tinerii învață mai mult decât li se 
predă, deseori depășindu-i pe profesori. Iar această 
situație este considerată o performanță de invidiat 
al colectivului profesoral, care mereu este dezvol-
tată și ajustată la condițiile de schimbare. 

Profesorii LTR ”Aristotel” sunt conștienți că nu 
doresc ca elevii cu care interacționează să fie ase-
meni imaginii lor, ci îi ghidează cu multă măisetrie 
și deschidere, să-și creeze propria lor personalitate. 
În așa mod, dascălii își dobândesc o mai mare auto-
ritate printre elevi, părinți și membrii comunității. 

Creând un parteneriat eficient între profesor 
și elev, bazat pe încredere și atitudine prietenoa-
să, ambii actori educaționali înțeleg bine, că deși 
procesul de învățare este deseori unul complicat, 
roadele acesteia sunt apreciate peste o perioadă 
de timp. Aceasta se întâmplă deoarece se învață cel 
mai mult din inimă și mai puțin din carte.

Manager de proiect: 
PAVEL CERBUȘCA, doctor în pedagogie  

MD-2049, mun. Chişinău, str. București 59
GSM: 0 699 04 555; 0 795 29 555
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Deseori ne întrebăm: Care este impactul educației? 
De ce și pentru ce este necesară educația? 

Progresul fiecărei societăți depinde în mare par-
te de calitatea educației cetățenilor săi, în speci-
al, a tinerii generații. Educația, sănătatea și cultura 
constituie cea mai mare bogăție ale unei națiuni. 
Aceste componente valorice dintotdeauna au fost 
actuale pentru societate, dar în situația actuală ele 
au devenit priorități strategice. 

Deși măsurarea impactului în educație este ocu-
pația specialiștilor de-a lungul anilor, până acum to-
tuși nu a fost formulat încă un răspuns clar. Poate 
că aceasta are loc din perspectiva diferitor abordări 
ale educației (așa cum suntem diferiți). Totodată a 
venit timpul să înțelegem că e nevoie de o schim-
bare autentică și radicală în organizarea procesului 
educațional, pornind de la un proiect național am-
bițios, bazat pe valorificarea multiplelor inteligențe, 
pe necesitățile copilului/ tânărului și ale societății, 
mai nou – în funcție de contexte. Azi mai puțin con-
tează prelegerile academice, teoriile, documentele 
abstracte sau chiar stilurile cadrelor didactice, dacă 
nu sunt adaptate cerințelor vieții.

Educația e cea mai 
bună asigurare pentru 
bătrânețe. 

Aristotel

REPERE PENTRU 
EXCELENȚĂ ÎN 
EDUCAȚIE

Printre elementele esențiale ale excelenței în edu-
cație recomandăm:

1.	Elaborarea	 unei	 politici	 educaționale,	 în	 mod	
personalizat	 și	 diferențiat,	 bazată	 pe	 contexte	
apropiate	 situațiilor	 cotidiene	 în	 care	 trăiește	
și	 învață	 subiectul	 educației.	Punctul de porni-
re al oricărui curriculum eficient este identifi-
carea acelor elemente din practică ce aduc cel 
mai mare aport în învățare. Deși toate compe-
tențele sunt importante în procesul educațional, 
eficiența crește dacă sunt formate câteva din 
ele, care ulterior contribuie la dezvoltarea altor 
competențe. Unele din ele vor fi descoperite și 
dezvoltate pe parcursul timpului, atât de către 
profesor, cât și însăși de către elev.
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Liceul este asemeni 
unui șhow business, 
doar că în primul 
caz nu ești plătit

Se învață la liceu 
ca și cum am trăi 
la infinit

Un licean învață 
să descopere mai 
multe idei, acolo 
unde la moment 
exista doar una

Conopida nu este 
altceva decât o 
varză care a trecut 
prin liceu

Liceul nu este o 
pregătire pentru 
viată: liceul este 
însăși viața



Rădăcinile educației sunt amare, 
dar fructele ei sunt dulci. 

Aristotel


