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Pavel CERBUȘCA, 
doctor în pedagogie, directorul Liceului Teoretic Repu-
blican ”Aristotel”. 

ARGUMENT
În ultimii ani, în societate tot mai des resimțim necesitatea 
valorificării inteligențelor multiple ale cetățeanului, în spe-
cial ale tânărului. Aceasta se întâmplă la orele academice, 
dar, mai cu seamă, în activitățile de extensie și extra-curri-
culare. Prin punerea în evidență a inteligențelor multiple 
se deschid oportunități pentru schimbul de bune practici 
între tinerii din țară și cei de peste hotare prin intermediul 
proiectelor comunitare, acțiuni de voluntariat și de mento-
rat – elemente noi, prin care se manifestă noua generație. 

Astfel, prin promovarea inteligențelor multiple, vom educa tineri activi, deschiși spre a învăța și a 
transmite cunoștințele și deprinderile formate către alte persoane. Doar astfel de tineri pot deveni 
pro-activi, se pot mobiliza pentru a soluționa diverse probleme ale școlii, ale familiei și ale comunității. 
Ne exprimăm respectul pentru toți elevii și absolvenții, profesorii și partenerii din comunitate, care și-
au adus contribuția în elaborarea și promovarea câtorva publicații, realizate în comun. Printre aceste 
publicații realizate sunt:
1. 2011 - „Orizonturi pedagogice”, despre bunele practici ale profesorilor din liceu, din țară și de 
peste hotare în domeniul tehnologiilor educaționale moderne;

2. 2012 – „Școala secolului XXI, în condițiile creșterii migrației tinerilor peste hotare”, material 
dedicat oportunităților tinerilor de a pleca peste hotare la studii, dar care sunt așteptați să revină în 
țară pentru a se integra în câmpul muncii și a contribui la prosperarea R. Moldova;

3. 2013 -”Almanah”, o scurtă prezentare a activităților organizate în liceu, în colaborare cu diverse 
organizații din comunitate;

4. 2014 - „Migrația și consolidarea dialogului intercultural, publicație în care sunt descrise exem-
ple de promovare a valorilor personale, naționale și general-umane în cadrul interacțiunii cu cetățeni 
din diferite state și reprezentanți ai diverselor culturi;

5. 2015 - ”Tinerii în acțiune”, conține materiale complementare despre liceu și partenerii de bază cu 
care instituția are relații de colaborare în organizarea activităților cu tinerii și implementarea acțiuni-
lor de voluntariat și muncă în folosul comunității;

6. 2016 - „Personalități și discipoli”, despre interferențe de valori și comportamente, lucrare în care ele-
vii au studiat realizările personalităților marcante pe care au avut plăcerea să le cunoască în timpul vizi-
telor la liceu și în cadrul instituțiilor academice, prin intermediul proiectelor și activităților civice comune. 

7. 2017 – „Voluntariatul și mentoratul în acțiune. Tinerii activi – pro-activi – re-activi”, despre 
istoriile de succes ale cadrelor didactice și ale elevilor din liceu în organizarea activităților și imple-
mentarea noilor programe educaționale de alternativă. 

8. 2018 – „Activizăm potențialul tinerilor prin intermediul mentoratului”, despre posibilitățile de 
implicare a cetățenilor în implementarea proiectelor comunitare. 
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MISIUNEA, VIZIUNEA ȘI 
OBIECTIVELE INSTITUȚIEI

• Misiunea: Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” este 
promotor al valorilor general- umane și naționale, creează 
condiții pentru formarea/dezvoltarea unui elev cult, inteli-
gent, creativ, capabil să se adapteze la orice situație, pregă-
tit pentru condiții de schimbare de tip inovator. Strategia 
de bază este de a oferi comunității servicii educaționale de 
către un personal calificat în diferite domenii de activitate, 
dascăli erudiți, care să dea dovadă de o bună pregătire la 
nivel profesional, demonstrând responsabilitate, spirit de 

echipă, dorință de performanță, adaptabilitate și toleranță, iar tinerilor din liceu – oportunitatea de 
a-și dezvolta competențele necesare în domeniile de activitate din viitor, cerute de piața locurilor de 
muncă.

• Viziunea: În calitate de instituție educațională, liceul activează pentru a presta servicii educați-
onale de calitate prin valorificarea multiplelor inteligențe ale copilului și a potențialului intelectual și 
fizic al elevilor în cadrul procesului educațional. Strategia de bază a actului managerial este asigura-
rea calității în educație, orientate nu doar spre rezultate și performanțe academice, dar, mai cu seamă, 
spre formarea/dezvoltarea competențelor, menite să asigure valori, atitudini și abilități, necesare în 
viața actuală a elevului, dar și în cea care ține de viitor. Instituția dispune de o structură eficientă și 
echitabilă de admitere la studii și educație pentru toți copiii din țară, fără deosebire de naționalitate, 
gen, origine și stare socială, apartenență politică sau religioasă, stare a sănătății, pentru care se acordă 
un sprijin permanent și consiliere pentru asigurarea calității.

Obiectivele de bază și specifice: În procesul de formare a competențelor, instituția își stabilește 
ca obiectiv de bază identificarea, promovarea și instruirea elevilor capabili de performanțe înalte, 
care decid să opteze pentru studii superioare, o carieră profesională și o dezvoltare personală multi-
laterală.

Pornind de la obiectivul principal, instituția și-a fixat următoarele obiective specifice:
√ realizarea idealului educațional al țării, specificat în Codul Educației al R. Moldova: formarea 

și dezvoltarea integrală a personalității, din perspectiva exigențelor culturale, axiologice, social-
economice, științifice și politice ale societății democratice pentru asumarea unui ansamblu de va-
lori necesare propriei dezvoltări, realizării personale și integrării sociale și profesionale într-o soci-
etate a cunoașterii, în contextul valorilor europene. 

√ asigurarea excelenței în predare și învățare, prin aplicarea strategiilor și tehnologiilor educa-
ționale moderne, inclusiv în baza potențialului științific și intelectual al instituțiilor de învățământ 
superior și de cercetare;

√ inițierea și implicarea elevilor în cercetări științifice și aplicative, stimularea creativității elevilor, 
cultivarea spiritului de descoperire și al inovației;

√ dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor, educarea lor în spiritul valorilor umane națio-
nale și universale.
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HARTA VALORILOR COMUNE

Imnul 
Liceului 

Teoretic Republican

 „ARISTOTEL”
SUNETUL RĂSUNĂ
PÂNĂ PESTE PRAG,
ŞI PE NOI NE-ADUNĂ
ÎN LICEUL DRAG.

NU SUNTEM COPII
CUM ERAM MAI IERI,
STELELE DE GENII
AZI RĂSAR PE CER.

REFREN:
VIAŢA O TRĂIM DIN PLIN
VISĂTORI MEREU
ŞI ÎN CÂNTEC TE SLĂVIM,
CEL MAI BUN LICEU.

II
VIITORUL ŢĂRII
NOI ÎL FĂURIM,
ÎNVĂŢĂM CU TRUDĂ
CARTEA SĂ IUBIM.

LA ORICE ÎNTRUNIRE
SUNTEM ACTIVIŞTI,
SĂ NE ŞTIE LUMEA –
NE NUMIM LAR-IŞTI

III
AM AJUNS DEPARTE
CHIAR ŞI LA ONU,
ALTE ZĂRI NE-AŞTEAPTĂ
NU OPRIM ACU.

TIMPUL NOSTRU VINE
TEAMĂ NU-I DE GREU
PROFESORII NOŞTRI
NE SUSŢIN MEREU.
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FILE DIN ISTORIA INSTITUȚIEI

Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” (Liceul AȘM) are o 
istorie scurtă, dar destul de bogată, fiind recunoscut pe larg 
de către comunitatea educațională pentru cultura sa orga-
nizațională specifică, prin performanțele înalte ale elevilor 
și o multitudine de proiecte educaționale, implementate în 
comunitate. 

Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” a fost deschis oficial 
la 1 septembrie 2008. Primul an de activitate s-a desfășurat în 

incinta Institutului de Chimie al AȘM, unde și-au făcut studiile 41 de elevi, fiind repartizați în trei clase 
de a X-a: două cu profil real și una cu profil umanist. O dată importantă pentru instituție este 1 sep-
tembrie 2009, când au fost date în exploatare noile edificii ale liceului și căminul.

În anul de studii 2018-2019, în cadrul instituției și-au făcut studiile 270 de elevi la profilurile uma-
nist și real, activitatea didactică fiind asigurată de 26 de cadre didactice (8 doctori în științe, 11 pro-
fesori care dețin gardul didactic superior, 4 – gradul didactic I și 5 – gradul didactic II, 6 conferențiari 
universitari).

Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” este o instituție de învățământ preuniversitar de stat, 
non-profitabilă, care asigură elevilor o pregătire teoretică fundamentală, respectând planul-cadru, 
elaborat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, dar promovând și alternative, pornind de la 
multiplele inteligențe ale copilului. Liceul ”Aristotel” este o instituție în care sunt educate bunele ma-
niere, activismul civic, voluntariatul, mentoratul și responsabilitatea. Este susținută pe larg inițiativa 
elevilor și a organelor autoconducerii școlare care-i reprezintă, sunt cu succes promovate valorile 
persoanei, ale familiei și ale comunității.

Pe parcursul ultimilor ani de activitate s-a reușit să se întreprindă mai multe reforme în instituție, 
printre care implementarea unui Plan-cadru individualizat care valorifică inteligențele multiple ale tine-
rilor în formare. Liceul este prima instituție din țară care a implementat un plan de învățământ adaptat 
intereselor elevilor, unde se studiază mai puține discipline școlare: 7 discipline de bază (în loc de 14 din 
planul-cadru de bază), programe de extensie și mai multe discipline opționale selectate de către elevi. 
Accentul se pune pe pregătirea academică mai calitativă a elevilor, prin extensiile pe care le au la disci-
plinele selectate (unde elevii au posibilitatea să verifice, prin punerea în practică, cunoștințele acumula-
te și deprinderile formate), dar și prin alte opțiuni care vizează dezvoltarea personalității. 

Un element de noutate este și faptul că elevii beneficiază deja de 5 ani de un program vocațio-
nal excelent, având posibilitatea de a se implica în acțiuni de voluntariat și mentorat, să se ocupe cu 
activitatea de cercetare sau culturală. Este important și faptul că elevii pot efectua aceste activități 
nu doar în incinta liceului, dar 
și în comunitate, prin acor-
duri de parteneriat încheiate 
cu alte instituții de stat sau 
private, ONG-uri, biblioteci. 
Liceul este prima instituție 
din învățământul secundar 
din republică care a fost acre-
ditată, obținând dreptul, în 
calitate de instituție-gazdă, 
să gestioneze activitățile de 
voluntariat. 
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DE CE LICEUL POARTĂ NUMELE 
„ARISTOTEL”?

(ARIS - forma scurtă, din limba greacă semnifică „cel 
mai bun”)

Considerăm că „ARISTOTEL” este un nume semnifica-
tiv pe care îl poartă cu demnitate instituția noastră. 

• ARISTOTEL a fost cel mai mare gânditor al lumii an-
tice, ideile lui fiind actuale și astăzi. A fost elev și profesor 
la Academia creată de către filosoful Platon din Atena. 

• ARISTOTEL a activat în Atena, unde a deschis, în 
anul 335 î.e.n., primul liceu din lume (Lyceum). În școala 
sa, elevii învățau puține teorii, în schimb se punea accent 
pe activități practice, pe experimente, comunicare efici-

entă și gândire critică. Aceste idei sunt foarte actuale și astăzi. Aristotel era de părere că soarta statu-
lui și a culturii umane depinde cel mai mult de educația cetățenilor. Elevii lui au fost întotdeauna un 
imbold pentru descoperirile sale.

• ARISTOTEL este părintele a 18 științe, pe care le-a fondat și le-a dezvoltat. 
• ARISTOTEL a întemeiat Metafizica, Logica, Retorica, Etica, Economia, Politica (arta de a conduce). 

Aceste științe au fost predate de el la Liceul pe care l-a creat. 
• ARISTOTEL a dezvoltat Estetica, Justiția, Fizica, Biologia, Geografia, Embriologia, Teologia, Astro-

nomia, Zoologia, Anatomia, Fiziologia, Psihologia. El a influențat, prin ideile sale, apariția doctrinei 
creștine și a celei islamice. 

• ARISTOTEL a fost autorul Constituției ateniene și a promovat valorile democrației în polisuri.
• ARISTOTEL a fost un bun cetățean al Atenei, îndemnându-i pe locuitorii cetății să fie Demni, Cu-

rajoși, Inteligenți și Optimiști. În fine, Aristotel este personalitatea, numele căruia îl poartă liceul nostru.

Fiind inspirați de ideile marelui gânditor, vom fi întotdeauna o comunitate a profesorilor și a elevilor, 
dezvoltând și promovând, la LTR “Aristotel”, ceea ce a fost deosebit la Liceul AȘM.
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10 CARACTERISTICI SPECIFICE ALE LICEULUI 
„ARISTOTEL”

1. Liceul dat este o instituție de stat, care asigură procesul educațio-
nal, fără taxe și plăți suplimentare. 

2. În liceu este implementat un plan-cadru individualizat, unde elevii 
au posibilitatea să învețe mai puține discipline școlare și să se aprofun-
deze în anumite domenii cognitive sau vocaționale.

3. Elevii respectă uniforma școlară (costum de culoare albastră, că-
mașă albă) – o afirmare distinctă a elevilor, în special simbolul principal 
– cravata de culoare azurie. 

4. În liceu activează cu succes Senatul elevilor - organ ales prin con-
curs de către liceeni și care organizează de sine stătător activitățile prin 
intermediul departamentelor.

5. În liceu funcționează radioul școlar și TV-Media, unde sunt difuza-
te informații utile, iar la pauze există un fon muzical în hol și pe coridoare. 

6. În liceu se implementează un program de voluntariat și de mento-
rat specific, grație căruia elevii se implică în activități comunitare și acor-
dă asistență diverselor ONG-uri.

7. În liceu există o sală specială destinată evaluărilor sumative, des-
fășurate conform unui grafic transparent, iar elevii cunosc din timp crite-
riile de evaluare.

8. În locul temelor pentru acasă, elevilor li se propun sarcini de ex-
tindere pe termen lung destinate pregătirii pentru evaluările sumative și 
pentru proiectele educaționale.

9. În liceu este amenajată o cantină, unde elevii din localitățile rurale 
sunt alimentați gratuit, un cămin unde sunt asigurate condiții decente 
de trai, precum și o sală de odihnă pentru lucru independent destinată 
elevilor din municipiu.

10. În liceu există o concurență sănătoasă între elevi, pentru atinge-
rea performanțelor academice în cadrul olimpiadelor republicane, con-
ferințelor științifice și concursurilor.

PERFORMANȚELE ELEVILOR

Elevii LTR ”Aristotel” sunt implicați activ în pregătirea pentru olimpiadele la disciplinele școlare (la 
nivel municipal, republican și internațional), pentru concursurile școlare, diverse conferințe științifice, 
forumuri pentru tineret, competiții sportive etc. Rezultatele academice ale elevilor bucură, instituția 
se plasează constant pe primele locuri în țară, după rezultatele înregistrate la examenele de BAC, 
olimpiade republicane și diverse concursuri. 

• 270 de elevi își fac studiile în LTR ”Aristotel”. 156 dintre ei sunt cazați în cămin și alimentați gratis.
• 130 de elevi sunt premianți în cadrul olimpiadelor republicane și municipale la disciplinele șco-

lare.
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• 72 de elevi sunt deținători de diplome în cadrul concursurilor de creație, conferințelor științifi-
co-practice internaționale, naționale și municipale.

• 154 de elevi sunt implicați în activități de voluntariat organizate în liceu și în comunitate.
Marele filosof antic Aristotel 

spunea că o școală se mândrește 
nu cu numărul de elevi, ci cu nu-
mărul de copii deștepți și perfor-
manțele lor. Fiind un liceu clasic, 
ne-am bucurat de o autonomie 
și de o susținere multilaterală din 
partea AȘM și MECC. Accentele 
de bază s-au pus pe crearea con-
dițiilor bune pentru elevi, într-o 
școală prietenoasă copilului, pe 
asigurarea performanțelor înalte 
și pregătirea tinerilor pentru in-
tegrare în viața socială, dar și pe 
calificarea profesională a cadre-

lor didactice. De aceea, am reușit să realizăm mai multe reforme, printre care implementarea unui 
Plan-cadru individualizat, care pune în valoare multiplele inteligențe ale copilului. 

Astfel, instituia a fost prima din țară care a implementat un plan de învățământ original, în cadrul 
căruia elevii studiază mai puține discipline școlare: 7 discipline de bază (în loc de 14 pe care le studi-
ază elevii din celelalte instituții din țară) și mai multe discipline la decizia elevului. Am plasat accen-
tul pe o pregătire academică de calitate, prin extensiile pe care elevii le au la disciplinele selectate, 
o modalitate prin care aceștia își formează competențe de cercetare. La fel, programul vocațional 
reprezintă o provocare, dar și o oportunitate de a selecta una dintre cele trei activități nu mai puțin 
importante pentru formarea de competențe: voluntariatul, activitatea de cercetare sau cea culturală. 
Ne bucurăm de faptul că experiența noastră a fost promovată de MECC la nivel național, iar acum se 
implementează în peste 30 de instituții din republică. Proiectele educaționale ale liceului sunt anali-
zate și în alte state, despre care au menționat mai multe surse mass-media.
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PERFORMANȚELE CADRELOR DIDACTICE

În mare parte, performanțele elevilor și imaginea unei instituții de învățământ în comunitate se 
datorează profesionalismului cadrelor didactice și măiestriei acestora de a organiza procesul educa-
țional de calitate. În ultimii ani se discută tot mai mult despre rolul de facilitator și de ghid al cadrului 
didactic în dezvoltarea competențelor elevului. Discuțiile au loc nu doar în mediul științific și de spe-
cialitate, dar și în cadrul diverselor întruniri, programe televizate și activități on-line.

Cadrele didactice de la Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” activează într-un colectiv unit, fiind 
autonomi în acțiunile lor, dar demonstrând și o responsabilitate înaltă pentru deciziile luate și pentru 
rezultatele învățării. Acțiunile cadrelor didactice sunt orientate spre realizarea misiunii nobile de a 
descoperi și de a susține talentele copiilor, de a promova multiplele lor inteligențe pentru a obține 
performanțe academice, rezultate deosebite la concursurile naționale și internaționale, implicându-i 
sistematic în activități culturale, științifice, civice și de voluntariat în comunitate.

În liceu activează cadre didactice cu experiență, membri ai comisiilor curriculare și olimpice, im-
plicate în proiecte educaționale și științifice:

• 8 au titlul de doctori în științe; 6 – profesori universitari; 11 – grad didactic superior; 5 – 
grad didactic I (întâi); 6 – grad didactic II (doi); 7 – diplome de master.

Cadrele didactice au fost nevoite să muncească mai mult, fiindcă trebuiau să elaboreze noile 
curriculumuri la disciplinele și la extensiile selectate de elevi, deși remunerarea a rămas neschimbată. 

Este necesar de menționat, 
cu o deosebită considerație, 
numele multor dascăli care 
s-au dedicat cauzei liceului, 
printre care Valeriu Baltag 
(profesor de matematică), 
Tamara Cristei (profesoară 
de limbă și literatură româ-
nă), Maria Harea (pedagog 
social), Angela Ciorici-Frei 
(profesoară de istorie), Ala 
Craveț (profesoară de geo-
grafie), Raisa Miron (profe-
soară de informatică); Svet-
lana Codreanu (profesoară 

de biologie) și Diana Coșcodan (profesoară de biologie), Larisa Grinciuc (profesoară de chimie), 
Sergiu Cârlig (profesor de fizică), precum și managerii liceului Cerbușca Pavel (profesor de istorie 
și Educație pentru societate, directorul liceului) și Galina Filip (profesoară de limbă engleză, direc-
tor-adjunct instruire).

În continuare, cadrele didactice își doresc să realizeze un șir de reforme, susținute pe larg de 
MECC. Este vorba de implementarea proiectelor educaționale destinate elevilor, mai puține teme 
pentru acasă și mai multă atenție acordată învățării bazate pe sarcini, menite să asigure pregătirea 
elevilor pentru o carieră de succes
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SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LTR „ARISTOTEL”

Strategia de bază a liceului include dezvoltarea competențelor-cheie și transversale, de care au 
nevoie tinerii, recunoscute la nivel internațional: a) inter-personale și de comunicare (prin implicarea 
mai activă în discuții publice, organizarea dezbaterilor, participarea la training-uri, mese rotunde 
etc.); b) practice (prin dezvoltarea abilităților de informare, demonstrare, exersare, simulare, lucrări 
de laborator, implicare civică și socială, proiecte în comunitate, voluntariat și mentorat, ateliere de 
lucru etc.); c) academice (prin dezvoltarea abilităților de cunoaștere, înțelegere, studii, cercetare, 
gândire critică, investigație, participare la olimpiade și concursuri, conferințe și simpozioane etc.). 

Concurența cu alte instituții și provocările din societate doar ne consolidează puterile, ne inspi-
ră spre noi realizări. Noi ne dorim o concurență sănătoasă cu multe licee din țară și de peste hotare. 
Tinerii au astăzi o altă mentalitate, se confruntă nu în cadrul unor lupte ostile, ci prin argumente și 
performanțele demonstrate în cadrul concursurilor și olimpiadelor. În cadrul liceului nostru, se or-
ganizează numeroase competiții de dezbateri, concursuri republicane și locale, activități culturale 
și de voluntariat. 

Liceenii sunt invitați să participe la activitățile organizate de alte instituții, alături de semenii lor. 
Foarte eficiente sunt întâlnirile cu membrii Senatelor elevilor, dar și cu multe ONG-uri. Noi suntem 
deschiși să colaborăm cu acele persoane și instituții care ne consideră parteneri în implementarea 
proiectelor educaționale, științifice sau culturale în comunitate. Cadrele didactice și manageriale 
din republică cunosc bine instituția noastră, participând la numeroase cursuri de formare profesi-
onală. În incinta Liceului a fost constituită Asociația Generală a Învățătorilor, care implementează 
sute de proiecte educaționale în întreaga republică, cu implicare activă în foruri internaționale, în 
parteneriat cu mulți colegi din România și Ucraina.

În liceu există o concurență sănătoasă între elevi, în atingerea performanțelor academice, lo-
curi la olimpiade, conferințe științifice și concursuri tematice. Elevii și profesorii constituie o familie 
mare și unită. Relațiile interpersonale deschise de colaborare, create între elevi, profesori și mem-
brii administrației liceului, sunt consolidate și după absolvirea instituției.
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În vederea asigurării unui învățământ de calitate, studiem cu atenție bunele practici în domeniul 
educațional din alte țări, suntem deschiși și dorim implementarea unor reforme, cum ar fi:

1. consolidarea imaginii liceului și a pedagogilor în societate, aflată în raport direct cu responsa-
bilitatea înaltă și exigențe clare față de îndeplinirea obligațiunilor funcționale;

2. pregătirea multilaterală a elevilor prin metode formale, informale și non-formale, pentru a-și 
dezvolta competențele cu funcție de integrare;

3. învățarea nu doar după modele standardizate din manuale, dar să aibă posibilitatea să des-
copere și să-și valorifice multiplele inteligențe, să-și dezvolte gândirea critică, rezolvând probleme, 
inclusiv prin propria metodă;

4. eficientizarea evaluării, pornind de la creșterea rolului autoevaluării, și organizarea aprecierii 
randamentului școlar, axat pe evaluarea competențelor, mai puțin a cunoștințelor;

5. responsabilizarea tuturor factorilor de decizie, dar și a elevilor, în organizarea unei evaluări 
corecte, bazată pe teste de gândire critică și capacități de analiză;

6. managementul temelor pentru acasă și optimizarea procesului de evaluare, în vederea implicării 
elevilor în elaborarea, împreună cu părinții și prietenii, a proiectelor comunitare, ceea ce ar deschide noi 
orizonturi de dezvoltare personală prin programe realizate la școală, în familie sau în localitate;

7. consolidarea autonomiei instituției de învățământ și stimularea creării unei culturi organizați-
onale proprii, care să asigure performanțele elevilor;

8. liceul ar trebui să devină un centru educațional comunitar, care să propună, alături de servicii 
educaționale, și servicii sociale pentru elevi, părinți și membrii din localitate;

9. reducerea disciplinelor de studii obligatorii și creșterea ponderii disciplinelor opționale la de-
cizia școlii, precum și propunerea unor discipline vocaționale, luând în considerație interesele și inte-
ligențele elevilor;

10. dezvoltarea învățământului liceal, bazat pe modelul clasic (clasele a X-XII), și crearea condiții-
lor de concurență la admitere prin propunerea unor teste bazate pe itemi cu caracter multidisciplinar;

11. asigurarea ponderii voluntariatului și a mentoratului în cadrul instituțiilor de învățământ, pre-
cum și în comunitate;

12. consolidarea rolului organelor autoconducerii școlare a elevilor și implicarea lor mai activă în 
crearea culturii organizaționale a instituției, planul activităților extrașcolare, posibilități de implemen-
tare a proiectelor educaționale în școală sau comunitate.

STUDIEREA EXPERIENȚELOR AVANSATE
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CONSOLIDĂM DEMOCRAȚIA PRIN 
PROMOVAREA PROIECTELOR EDUCAȚIONALE ÎN COMUNITATE

În R. Moldova activează mai multe organizații de stat și neguvernamentale, care implementează 
diverse proiecte în domeniul educației. LTR ”Aristotel” are încheiate acorduri de colaborare cu mai 
multe ONG-uri și instituții:

- Educație pentru Integritate, proiect implementat în parteneriat cu Centrul Național Antico-
rupție, în colaborare cu PNUD Moldova (module care se pot regăsi în cadrul disciplinelor reconcep-
tualizate ”Dezvoltare personală”, ”Educație pentru societate” în clasele V-XII. De asemenea, se propu-
ne și formarea cadrelor didactice și manageriale în cadrul institutelor de formare continuă la tematica 
respectivă.

- Educația pentru Drepturile Omului, proiect realizat și implementat de Amnesty International 
Moldova. AIM propune și alte materiale pentru școală pentru toate treptele.

- Prevenirea Delicvenței Juvenile, proiect elaborat de Terre des hommes (Tdh), 4 programe, ce 
includ aspecte teoretice și practice privind dezvoltarea unui comportament pro-social la copii.

- Educație pentru sănătate, proiect elaborat de Centrul Național pentru Sănătate și alte orga-
nizații, destinat cadrelor didactice și diriginților de clasă. Materialele pot fi utilizate în cadrul discipli-
nei Dezvoltare personală: Securitate rutieră, Viața are prioritate și altele. 

- Consolidarea societății prin comunicare fără bariere, proiect elaborat pentru promovarea 
dezbaterilor în școală și în societate, în colaborare cu OSCE (prin implicarea copiilor și a tinerilor, 
vorbitori de diferite limbi) și implementate de ONG-uri pentru tineret: Debate Academy, InterAct 
Chișinău, ANDA și altele.

- Identificarea eroilor necunoscuți din comunitate, program de activități și concursuri (eseuri, 
proiecte științifice, postere), elaborat și implementat de DVV Internațional pentru elevi. Scopul este 
identificarea eroilor necunoscuți și promovarea informației despre ei.

- Unitate prin diversitate, programe de concursuri de eseuri, video, lucrări științifice, postere, 
organizat și administrat de AGIRoMd pentru elevi, studenți și cadre didactice din republică.

- MentorMe - program de susținere, motivare și integrare a tinerilor din țară prin intermediul 
mentoratului. Se propune elaborarea unui șir de proiecte mixte elaborate și implementate de către 
tinerii din țară și cei din Dias-
poră pentru dezvoltarea de-
mocratică. 

- Educație juridică – pro-
gram elaborat și implementat 
cu sprijinul experților din Ro-
mânia (Marian Staș, Emanuel 
Balan, Cristi Dănileț etc.), pre-
cum și cu sprijinul ONG-urilor 
din Republica Moldova;

- Voluntariat în comu-
nitate – program vocațional 
destinat liceenilor pentru a 
organiza și a se implica în ac-
tivități de voluntariat la nivel 
de instituție și de comunitate.
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ÎNTÂLNIRI CU PERSONALITĂȚI NOTORII

În toți anii săi de activitate, LTR ”Aristotel” a fost vizitat de multe personalități de excepție din 
republică și de peste hotare: scriitori, ziariști, compozitori, academicieni, savanți, rectori ai instituți-
ilor de învățământ, reprezentanți ai ONG-urilor, politicieni, agenți economici, artiști, tehnicieni etc.

Printre cele mai de seamă personalități au fost: Eugeniu Doga, Ion Druță, Eugen Simion, Ion 
Sturza, Emil Constantinescu, Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Ion Guceac, Aurelia Hanganu, 
Serafim Urecheanu, Ion Lazareco-Tiron, Denis Roșca, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Iulian Fi-
lip, Valeriu Matei, Ianoș Țurcanu, Vasile Romanciuc, Aurelian Slvestru, Iurie Colescnic, Maia 
Sandu, Anatol Ștefăneț, Ion Negrei, Ion Hadârcă, Octavian Țîcu, Ion Ungureanu, Olga Ciolacu, 
Leonid Bujor, Ion Ciobanu, Vlad Pohilă, Valeriu Pleșca și mulți alții (scriitori, pictori, artiști plas-
tici, academicieni, savanți, filosofi, economiști, politicieni, jurnaliști, agenți economici, psihologi, 
pedagogi).

Cele mai multe întâlniri 
cu personalități notorii au 
avut loc în cadrul clubului 
de creativitate „Miercurea pe 
la chindii”, moderat de scrii-
torul și artistul plastic Iulian 
Filip, unde aveau loc discuții 
de suflet și prezentări de cre-
ații ale elevilor. În cadrul ac-
tivităților, elevii adresau în-
trebări invitaților speciali și 
ascultau cu atenție povețele 
lor. De asemenea, în colabo-
rare cu multe personalități 
notorii, au fost implemen-
tate mai multe proiecte în 
liceu și în comunitate.

Liceul are relații de 
parteneriat cu mai multe 
instituții și ONG-uri din re-
publică, realizând și imple-
mentând proiecte comune. 
Suntem susținuți de Centrul 
de Colaborare și Parteneriat, 
cu suportul căruia, în fiecare 
an, este elaborată și editată 
o publicație tematică desti-
nată experienței profesorilor 
și a elevilor liceului, precum 
și a personalităților notorii.
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NICOALE DABIJA – SCRIITOR, PUBLICIST ȘI PRIETEN AL TINERILOR

Cunoscutul scriitor Ni-
colae Dabija a vizitat liceul 
de mai multe ori și de fie-
care dată a fost așteptat cu 
nerăbdare. Toate întâlnirile 
cu elevii și profesorii au fost 
organizate cu mult suflet. Am 
avut parte cu adevărat de 
o lecție de viață în care pro-
tagoniștii am fost chiar noi. 
Domnia sa ne-a prezentat ro-
manul „Temă pentru acasă”, o 
carte deosebită prin emoțiile 

transmise. Comentariile autorului nu au făcut decât să accentueze frumoasele trăiri ale celor prezenți 
la întâlnire. Această activitate ne-a oferit posibilitatea de a-i acorda poetului întrebări și de a afla răs-
punsul din prima sursă, condimentat cu emoții, cu glume, pe alocuri cu povețe înțelepte.

Cât de frumos ne-a vorbit poetul Nicolae Dabija despre prima sa dragoste, care a rămas unică în 
viața lui. Elevii au avut parte de un dialog constructiv, dar și de un moment de suflet deosebit. Nici nu 
am realizat cât de repede a trecut timpul. La final, am primit în dar câteva cărți cu cele mai originale 
autografe. Poetul a recunoscut cu toată sinceritatea că liceul nostru e cel mai bun din republică, iar 
Domnia sa va reveni cu plăcere de fiecare dată când îl vom invita.

Nicoleta FIODOROV, manager școlar
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ION LAZARENCO-TIRON – „CETĂȚEAN DE ONOARE” AL LICEULUI

Ion Lazarenco-Tiron este cu adevărat un prieten devotat liceului. Înotătorul moldovean în ape 
deschise a devenit al optulea om de pe glob, care a înotat cele șapte strâmtori, dar este primul care 
a reușit această performanță din prima încercare. A înotat sute de kilometri nu pentru medalii și dis-
tincții, ci pentru a promova imaginea Republicii Moldova în lume. Elevii liceului nostru sunt dintre cei 
mai norocoși, ei au avut ocazia să discute cu patriotul nostru și să creeze o atmosferă deosebită. 

Dl Ion Lazarenco-Tiron a lăsat și un mesaj despre liceu și liceeni: „Atunci când am pășit pragul aces-
tui liceu am fost întâmpinat de câțiva elevi, care, din prima, mi-au creat o impresie bună, purtau uniforme 
deosebite, fapt pe care nu l-am mai întâlnit la un alt liceu. Aici am văzut chipuri luminate, tineri dornici 
de carte și interesați de frumos. Directorul liceului, Pavel Cerbușca, mi-a oferit medalia liceului și titlul de 
excepție „Cetățean de onoare’’ al Liceului Teoretic Republican „Aristotel” - o mare onoare pentru mine. Li-
ceenii au fost foarte activi, au adresat întrebări captivante și, pe alocuri, am făcut schimb de glume. Ei mă 
priveau și ascultau cu atenție istoriile povestite, iar, atunci când le-am relatat despre durerea prin care am 
trecut până am ajuns la acest succes, unii chiar au lăcrimat. Am rămas plăcut impresionat de proiectele 
pe care le-au implementat, sunt o comunitate educațională deosebită și sigur că mulți dintre ei vor deveni 
nume notorii, savanți, scriitori, dar și oameni foarte buni la suflet”.
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OCTAVIAN ȚÎCU – PERSONALITATE NOTORIE MULTIDIMENSIONALĂ

Întâlnirile cu personalitățile notorii din țară sunt în-
totdeauna un prilej de meditație despre sensul vieții și 
rostul valorilor. Printre oamenii de vază invitați la liceu 
este și istoricul, sportivul și politicianul Octavian Țîcu.

Astfel, am desfășurat o sesiune Transform #1 Chi-
șinău. Sensul proiectului este organizarea Expedițiilor 
memoriei în diverse regiuni, unde au fost deportați 
compatrioții noștri. Scopul sesiunilor Transform este de 
a conecta creatori de prezent cu creatori de viitor. Este 
locul unde invităm persoane cu performanțe în diverse 
arii să comunice liceenilor despre căutarea de mentori 
sau surse de inspirație în asigurarea dezvoltării noastre 
personale și profesionale.

Această inițiativă a pornit în cadrul proiectului 
Champions United V - Creatori de Viitor (un proiect educațional destinat liceenilor cu performanțe de-
osebite în educație, cultură, sport sau leadership școlar din România, dar la care au participat și tineri 
din R. Moldova). 

În cadrul sesiunii curente au fost prezenți domnul Octavian Țîcu, istoric, politician și fost boxer pro-
fesionist și doamna Maria Zînovii, specialist principal la Arhiva Națională a Republicii Moldova, membră 
a echipei Expedițiile memoriei. Mentorii ne-au vorbit despre acest proiect social pentru tineret și despre 
memoria istorică a deportărilor din anii 1941 și 1949, în timpul cărora mii de români, ruși, ucraineni, 
găgăuzi, bulgari, evrei și oameni de alte naționalități din Basarabia au fost deplasate forțat de către 
regimul totalitar sovietic din acea perioadă spre regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice (din Siberia 
și Kazahstan). Apoi a urmat vizionarea unui film documentar, realizat în cadrul expediției, care conținea 
imagini impresionante din regiunile Rusiei, unde au fost deportați basarabenii în perioada comunistă. 
Elevii au fost încântați de această întâlnire și au propus organizarea altor sesiuni similare pe viitor.

Andreea COMERZAN, clasa a XII-a “A”.
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VOLUNTARIATUL – TREND DE DEZVOLTARE ȘI AFIRMARE PERSONALĂ

Voluntariatul este o activitate desfășurată individual 
sau un grup de persoane din propria inițiativă spre be-
neficiul oamenilor sau al comunității, fără ca subiecții 
implicați să fie remunerați direct pentru aceasta. Volun-
tariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi fortificate 
și susținute valorile personale și de grup, prin serviciile 
acordate persoanelor cu nevoi speciale sau servicii spre 
beneficiul comunității. 

Alături de sarcinile ce corespund domeniului cogni-
tiv, (IQ) în instituțiile școlare, dar și în întreaga societate, 
tot mai mult persistă cele ce țin de domeniul afectiv (EQ). 
În acest context, voluntariatul, fiind o implicație vocațio-
nală, oferă persoanelor implicate posibilitatea de a acu-

mula cunoștințe și abilitați, dar, în special, se dezvoltă calități ce țin de inteligența emoțională, de su-
flet și împlinire personală. De asemenea, se dezvoltă intens și domeniul psiho-motor (dezvoltarea de 
competențe cu caracter de integrare), prin care voluntariatul solicită implicarea persoanelor și a întregii 
comunități în identificarea și soluționarea unor probleme, este o posibilitate de acțiune a celor care nu 
pot să se reprezinte singuri, oferă altora posibilitatea de a participa ca voluntari.

Voluntariatul promovează solidaritatea la nivel de instituție, familie și comunitate, este o modalitate 
de a organiza eficient timpul în scopul dezvoltării personale și a comunității. Astfel, voluntariatul devine 
o componentă fundamentală a societății civile, unde sunt mobilizate cele mai nobile aspirații ale omeni-
rii – Ajutorul reciproc, Pacea, Libertatea, Oportunitatea, Toleranța, Competitivitatea, Siguranța, Justiția etc.

Dumitru SAMSON, 
liderul Departamentului Voluntariat
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MANAGEMENTUL ACȚIUNILOR DE VOLUNTARIAT ÎN 
INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Voluntariatul devine o sursă importantă pentru dezvoltarea personală și promovarea în carieră. 
Implicându-se în acțiuni de voluntariat în comunitate, cetățeanul își dezvoltă abilitățile sale, își îmbu-
nătățește comunicarea în limba maternă sau în alte limbi, învață care este rolul muncii în echipă și 
diverse tehnici de negociere și cooperare, își lărgește grupul de persoane cunoscute, își formează noi 
prieteni, își dezvoltă cultura generală, devine mai înțelegător și mai tolerant, își dezvoltă inteligența 
emoțională, participă dezinteresat la un șir de evenimente, prin care se schimbă pe sine, iar aceasta 
contribuie reciproc la schimbări în societate. Grație implicării în acțiuni de voluntariat, deși persoana 
se poate confrunta cu mai multe probleme, obține o experiență extraordinară, învață să reacțione-
ze și să ia atitudine față de diverse întâmplări mai puțin obișnuite, să elaboreze și să implementeze 
proiecte, să fie respectat și recunoscut în societate. Dar cea mai importantă schimbare este faptul 
că lumea devine mai bună și mai consolidată, se îmbunătățește calitatea vieții, multe persoane mai 
triste și fără speranță de viață primesc ajutor și devin mai fericite.

În Liceul Teoretic Republican „Aristotel” voluntariatul a devenit parte componentă a Planului de în-
vățământ încă în anul 2014, aprobat de Ministerul Educației. Liceul este prima instituție de învățământ 
secundar general, care a fost acreditată, în calitate de instituție-gazdă, obținând dreptul de a oferi ser-
vicii de voluntariat în comunitate. Voluntariatul a devenit o oportunitate pentru liceeni, fiind inclus și 
în planul-cadru experimental al instituției. A fost elaborat și Curriculumul pentru Voluntariat, pentru a 
instrui și a coordona eficient tinerii în acest domeniu de activitate. Astfel, liceenii obțin posibilitatea să 
realizeze acțiuni de voluntariat atât în incinta instituției, cât și în comunitate, încheind acorduri de par-
teneriat cu diverse instituții și organizații neguvernamentale din diverse localități ale republicii.

La moment, în Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” sunt implicați în acțiuni de voluntariat 147 
de elevi, precum și absolvenți, tineri din alte instituții. Fiecare dintre liceeni își elaborează un plan de 
activități, identificându-și domeniul de activitate și timpul când este disponibil.
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JOCURI INTELECTUALE ÎN PALAMENTUL ȚĂRII

Echipa Liceului Teoretic Republican „ARISTOTEL” -„PlusMinus” s-a plasat pe locul I în cadrul Jocuri-
lor Intelectuale, organizate în Parlamentul Republicii Moldova. Felicitări liderilor Clubului Republican 
de Jocuri Intelectuale pentru organizarea reușită a activităților. Diplome și premii au fost oferite de 
conducerea Legislativului.

Activitatea s-a desfășurat în 6 etape. Jocurile Intelectuale au fost organizate în baza unor sarcini 
de învățare, desfășurate în Holul Parlamentului, în Bibliotecă, Sala ”Europa”, Sala de Conferințe de Pre-
să, precum și în Sala de Ședințe a Legislativului. A fost o experiență unică și considerăm că ar trebui să 
se organizeze asemenea activități și în anii următori. Elevii care au promovat imaginea liceului au fost 
Laura Schimbător, Valeria Izvoreanu, Călin Petrea, Mihaela Tonu și Cristina Proțuc.

Ioana VATAMANU-MĂRGINEANU, 
Liderul Echipei JI „Aristotel”
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LE LYCÉE «ARISTOTEL» UN LYCÉE DE RÊVE

Le Lycée Théorique Ré-
publicain «Aristotel» est l’un 
des meilleurs établissements 
scolaires qui se concentre sur 
une éducation personnalisée. 
Chaque étudiant a la possibili-
té de choisir les matières sco-
laires dont il a besoin. De sur-
croît, en dehors des études, 
la vie lycéenne est vraiment 
interactive: il y a des départe-
ments dirigés par le Conseil 
des élèves et beaucoup d’ac-
tivités, telles comme: les ren-
contres avec des écrivains, 
des chanteurs ou des entre-
preneures, des concours or-
ganisés régulièrement, mais 
aussi le mentorat.

Personnellement, j’ai eu 
la chance de présenter des 
concours français, mais aus-
si de faire du mentorat avec 
les élèves qui étudient la 
langue française. Finalement, 
j’ai réussi à faire le troc des 
savoirs, en partageant mes 
propres expériences avec 
mes collègues. Tout compte 
fait, je pourrais sûrement dire 
que le Lycée Théorique Ré-
publicain «Aristotel» apporte 
une contribution véritable 
à l’épanouissement intellec-
tuel de chaque élève.

Patricia MUNTEANU, cl. XII “D”

L’extraction de l’ADN à la leçon de biologie

Le bénévolat au sein d’un établissement médical

DEZBATERILE – MODALITATE DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DE 
PREZENTARE ȘI ORATORIE.

Clubul de Dezbateri ”Aristotel” este o mică comunitate de tineri dornici de oratorie, cu multă ini-
țiativă de a organiza și a promova dezbaterile în comunitate. De ce dezbaterile? Simplu, deoarece e 
cea mai eficientă metodă de a forma abilități de orator.
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Dezbaterea este o discuție în contradictoriu pe un anumit subiect, care are drept scop for-
marea competențelor de prezentare, argumentare, gândire critică pentru însușirea și exersarea 
dialogului democratic. Dez-
baterile implică discursuri 
obișnuite din viața cotidi-
ană, pot fi exersate deci de 
fiecare persoană (în familie, 
la școală, la serviciu, în gru-
purile de interese etc.) care 
încearcă, în felul său, să-i 
convingă pe cei din jur.

Membrii clubului se 
adună săptămânal la Ziua 
dezbaterilor, dar se implică și 
la Campionatele desfășurate 
în cadrul liceului, precum și cele organizate în alte instituții. În ultimele luni, alături de colega Vlada 
Manic, am organizat 2 campionate și mai multe activități de antrenare. În calitate de coordonator 
al clubului, încerc să implic 
membrii clubului și la nivel 
de competiții naționale. 

Cu privire la subiectele 
de dezbatere, noi acceptăm 
orice moțiune, mai ales cele 
care țin de problemele ac-
tuale ale tinerilor, dar și pro-
blemele stringente în care 
este implicată societatea. 
Astfel, o dezbatere este o 
discuție structurată, în care 
două echipe adverse dez-
bat un subiect controversat, 
încercând să demonstreze 
validitatea, respectiv, lipsa de justețe a acesteia. Abilitatea de a susține ambele poziții corespunză-
toare unei probleme sau arii de conflict va fi utilă în viitoarele conversații în susținerea unui discurs 
în public etc.

Există mai multe motive pentru ca persoanele să participe la dezbateri: dezvoltarea competen-
țelor de comunicare, formarea abilităților de structurare și organizare a ideilor, educarea încrederii 
în propriile forțe, câștigul fiind inevitabil. Utilizând puterea cuvântului, oamenii trebuie să învețe să 
lupte în mod pașnic pentru o schimbare calitativă în societate. 

Iustin PRUNICI, 
coordonator al Clubului de Dezbateri, ex-vicepreședinte al Senatului
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IMPORTANȚA COMUNICĂRII EFICIENTE ÎN SECOLUL TEHNOLOGIILOR

Azi trăim în epoca în care 
abilitățile de comunicare 
sunt deosebit de importan-
te, atât în limba maternă, cât 
și în limba engleză, care este 
considerată limbă de circula-
ție internațională. Acest fapt 
ne îndeamnă pe noi, profeso-
rii, să aplicăm noi metode de 
predare, conform cerințelor 
noii generații. Fiind, profe-
soară de limbă engleză în li-
ceu, am observat necesitatea 
elevilor noștri de a pune mai 
mult accent pe comunicare 
și, prin urmare, am elaborat 

un set de reguli, criterii, strategii și metode care facilitează perfecționarea acestui aspect – vorbire 
fluentă și înțelegere corectă a limbii engleze. Respectiv, am creat un concept specific evaluării orale, 
care, fiind aplicat, a dat rezultate vizibile în abilitățile elevilor de a se exprima. 

Un alt aspect important care a fost implementat este promovarea ideii de interacțiune în cadrul 
lecțiilor și centrarea pe elev. Metodele interactive creează un climat favorabil care ajută la dezvoltarea 
și stimularea gândirii critice, creativității, abilităților sociale, artei și capacităților oratorice. În concluzie, 
putem afirma că ne bucurăm de un feed-back pozitiv din partea elevilor care au devenit mult mai en-
tuziaști și activi la ore, dar și mai sociabili în afara lor. Tindem să creăm o ambianță prietenoasă și mai 
agreabilă, în care fiecare se va simți ca la el acasă. 

Today we live in the era in 
which communication skills 
are really important, both in 
your native language and in 
English, that is considered an 
international communication 
language. This fact urges us, 
teachers, to apply new teaching 
methods, suited to the demands 
of the new generation. Being 
a teacher of English within the 
Republican Theoretical Lyceum 
”Aristotel”, I have noticed the 
pupils’ need to focus more on 
communication and, therefore,  
I have worked out a set of rules, criteria, strategies and methods that facilitate the improvement of this aspect – 
fluent speaking and correct understanding of the English language. Similarly, I have created distinct concept of 
oral evaluation, that being applied, yielded visible results in pupils’ ability to express themselves. 

Livia DORFMAN, 
profesoară de limbă engleză
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ÎNVĂȚĂM SĂ FIM LIDERI, CONDUCÂND PE ALȚII

Senatul Liceului Teoretic Republican 
”Aristotel”, pe lângă faptul că este o echipă 
de elevi care reprezintă vocea colegilor, e și 
o familie. Acesta s-a format din dorința de 
a se implica, de a organiza activități cât mai 
interesante și de a lucra în echipă. Întrucât 
această familie suntem noi, senatul Tie2Tie 
și toți elevii liceului, echipa concurentă în 
cadrul alegerilor în Senat se implică și ea în 
mod constructiv și creativ în toate activită-
țile.

Trăind într-o țară democrată, ne pregă-
tim din liceu să pătrundem în sensul valori-
lor. Învățăm a fi lideri, conducând pe alții. De 
aceea, în instituția noastră se respectă o re-
gulă: la începutul fiecărui an școlar, în liceu 
se organizează campania electorală, urmată 
de Ziua alegerilor. Campania durează 2 luni, 
timp în care echipele eligibile organizează 
mai multe activități. 

La început, am format echipa, am ales 
denumirea, logo-ul, motto-ul care ne va reprezenta. După 2 luni pline de evenimente organizate de 
echipe, are loc o de dezbatere publică cu participarea tuturor echipelor. Aici fiecare își prezintă echipa 
și planul de acțiuni pentru viitorul apropiat. După toate, vine și Ziua alegerilor...

Am încercat să lăsăm pixul, foaia și, cu ajutorul colegilor, am realizat votarea mai diferită decât în 
anii trecuți și anume în mod ON-LINE. Personal, această zi a fost una dintre cele mai stresante, iar, când 
a ajuns momentul aflării rezultatelor, eram într-o stare de șoc și nu știam cum să reacționez. M-am 
simțit foarte mândră de echipa Tie2Tie, nu pentru că am câștigat, dar pentru că munca depusă a fost 
apreciată la nivel de colegii noștri.
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Oficial, devenind Senatul 
liceului, am început să ne im-
plicăm atât în organizarea ac-
tivităților extra-curriculare, cât 
și în identificarea și rezolvarea 
problemelor elevilor. Am re-
alizat un chestionar pentru 
identificarea problemelor, am 
stabilit care sunt cele majore 
și, împreună cu administrația, 
am luat decizii cu privire la re-
zolvarea acestora.

Printre activitățile orga-
nizate se enumeră: Treasue 
Hunting, Acces la Succes cu 
personalități marcante din 

Republica Moldova (mai multe ediții), Anime/Movie Quiz, Wizards Party, Movie Night, Miercurea pe la 
chindii - act de caritate de Crăciun pentru copii orfani, sesiuni de informare despre universitățile de 
peste hotare și multe alte evenimente dedicate zilelor tematice naționale și internaționale.

Una dintre realizările cu care ne mândrim foarte mult este redecorarea cabinetului 103 – Sala în 
care elevii își petrec timpul liber. Deoarece acest spațiu a devenit important pentru noi, am decis să-i 
dăm puțină viață și culoare

Într-un final, afirm cu certitudine că a fi parte din Senat nu e ușor și impune multe responsabili-
tăți, dar tot ce facem, o facem din suflet. Încercăm să organizăm activități în care elevii nu doar să se 
recreeze, dar și să-și îmbogățească cultura generală, să comunice și să se împrietenească. Se spune că 
anii de liceu sunt cei mai fericiți ani, iar datoria noastră e să-i facem de neuitat, construindu-le elevilor 
un mediu prietenos și democrat în școală.

Elena MUNTEANU, 
președintele Senatului (Tie2Tie)
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CEI #236!

Și iată că a venit și rândul nostru să vă spunem „La revedere” și să cedăm șefia Senatului unei noi 
echipe, la fel de entuziasmată și plină de inițiativă. Vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi, 
într-un an în care liceul a suferit mai multe schimbări radicale: am căpătat un nou nume, a fost de-
semnat un nou director, ne-am luat rămas-bun de la legendara promoție 2018 și am întâmpinat alte 4 
clase de viitoare legende. Așa că, de multă vreme, numele nostru, 236, a devenit unul simbolic. Acum 
familia LAR-iștilor numără peste 270 de elevi.

Noi, cei din echipa #236, am încercat să fim o “portavoce” și să ne facem vocea auzită până și din-
colo de curtea școlii, participând la conferințe organizate de Ministerul ECC, CNE, CICDE și Fundația 
Soros sau Adenauer. Din lista de promisiuni, recunoaștem, nu am reușit să facem totul, dar, în schimb, 
avem o echipă nouă a senatului, care va continua ideile noastre. 

Ne bucurăm de alte realizări mari. Ne mândrim cu maiourile Polo pe care le purtăm cu toții. Ne 
mândrim cu imprimanta care vă este la dispoziție în Sala bibliotecii. Ne mândrim și mai mult cu cele 9 
jocuri de masă care își au domiciliul în dulapul din Sala Bibliotecii, dar care se plimbă dintr-o cameră 
în alta a căminului și care adună serile multă lume la joc. Ne mândrim cu acea jumătate de oră în plus 
pentru cei de la cămin, cu auditoriul 103 reorganizat, cu seria de Master-Class pe care am inițiat-o. 

Sperăm ca ”Acces la succes” să ajungă la cât mai multe ediții. Am reușit să facem o mulțime de 
competiții”Ce? Unde? Când?”, de quizuri si de seri de cinema. Am sărbătorit împreună sfârșitul de an 
acompaniați de muzica tinerilor din diferite licee, continuând tradiția senatului Phoenix cu ”Books & 
Acoustic”. Iar la final de mandat, am reușit să fim prima școală din țară care și-a ales Senatul printr-un 
sistem electronic, creat de colegul nostru, Victor Cernea. 

Vrem să vă mulțumim pentru un an minunat, care ne-a marcat pe fiecare în parte și de care o să 
ne aducem aminte, până la urmă, doar cu zâmbetul pe buze. Așa că ne lăsăm și noi semnătura pe 
ultima pagină a celor #236: Vlada Siviroveanu, Iustin Prunici, Victor Cernea, Mihaela Tonu, Patricia 
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ACTIVITATEA DEPARTAMENTELOR ÎN SENATUL LICEULUI

JUSTIȚIE ȘI MEDIERIE ȘCOLARĂ
Departamentul are mai multe 

succese:
• am organizat activități de educație 

juridică, prin invitarea persoanelor re-
sursă, seminare instructive și schimb de 
bune practice cu studenții de la facultăți;

• am propus mai multe completări 
la actele normative din liceu: regula-
mente, acte, dispoziții;

• desfășurăm sesiuni de mediere 
școlară în caz de apariție a unor situații 
de conflict;

• analizăm nivelul respectării Regula-
mentelor de ordine internă de către elevi.

MUNCĂ ȘI ECOLOGIE 
Sunt acțiuni, care, prin caracterul 

și dimensiunile lor tematice ”evadea-
ză”, volens nolens, din limitele manu-
alului. Printre ele se numără și ecolo-
gia. În cadrul orelor de cerc abordăm 
non-formal teme de actualitate. Elevii 
devin mai descătușați și mai deschiși, 
sugerează și acceptă noi idei, noi so-
luții. Astfel, elevii sunt mai încrezători, 
mai ingenioși și cu inițiativă. La propu-
nerea lor, de exemplu, plecăm în diver-
se excursii cu caracter de cunoaștere și 
evaluare, organizăm acțiuni de salubrizare a terenurilor din preajma liceului, în bazinele acvatice, în 
preajma fâșiilor forestiere.  

Munteanu, Ana-Maria Secrieru, Otilia Vatavu, Andreea Comerzan, Adriana Nogailîc, Patricia Lupașcu, 
Ioana Vatamanu-Mărgineanu și alți 225 de elevi.

Dar vă lăsăm în mâini bune.C u o prezență la vot de 81%, 104 elevi au optat pentru echipa Marvel, 
iar 112 pentru echipa Tie2Tie. O felicităm pe Elena Munteanu si echipa ei Tie2Tie, dorindu-i multă ener-
gie și putere să realizeze ce și-a propus. Iar opoziția, în frunte cu Vlada Siviroveanu, dat fiind faptul că 
diferența e foarte mică, se poate considera și ea câștigătoare, continuându-și implicarea activă în via-
ța liceului. Atât a fost! #236 devine parte din istorie acum. Vă cuprindem cu dragoste! Vă cuprindem 
cu dor! Noi, cei care am fost #236!

Ioana VATAMANU-MĂRGINEANU, președintele Senatului, 2018.
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Recent, liceul a câștigat un proiect de colectare și sortare a deșeurilor de plastic și hârtie prin 
filiera ONG-ului ”Hai Moldova”, care se află în desfășurare. Acum elevii sortează plasticul și hârtia în 
pubele speciale, contribuind la reducerea unei cantități considerabile de gunoi, devin conștienți de 
faptul că fiecare poate să-și aducă contribuția la îmbunătățirea stării ecologice a mediului. Mai mult 
decât atât, la finele anului, hârtia și plasticul colectat va fi transportat către întreprinderile colectoare. 
Mai puține deșeuri – un mediu mai curat.

MASS-MEDIA
Echipa are scopul principal de a 

informa elevii referitor la toate noută-
țile ce se desfășoară în liceu și nu doar. 
Astfel, împreună cu direcția școlii, noi 
ne ocupăm de organizarea activității 
radioului și TV, redactarea revistei li-
ceului, monitorizarea site-ului liceului, 
analizăm opiniile elevilor și formulăm 
propuneri constructive. De asemenea, 
încurajăm și oferim posibilitatea elevi-
lor să își expună propriile creații.

ȘTIINȚĂ ȘI CREATIVITATE
Departamentul are un rol impor-

tant de a susține inițiativele științifice 
ale elevilor liceului. Îndeplinim acest 
rol prin participarea la organizarea și 
desfășurarea concursului lucrărilor de 
cercetare, dar și prin încurajarea ele-
vilor creativi și inovatori. Astfel, deve-
nim responsabili, oferind fiecărui elev 
oportunitatea de a-și încerca puterile 
și de a demonstra tuturor că este în 
stare de lucruri serioase și de perfor-
manțe deosebite. Cea mai mare spe-
ranță a noastră este să ne vedem cer-
cetători și oameni de succes în viitor 
sau, cine știe, poate chiar specialiști de 
rang mondial.

BIBLIOTECA
Activitatea departamentului este 

dedicată lecturii și întâlnirilor organi-
zate cu persoanele-resursă. Organi-
zăm mai multe activități culturale în 
parteneriat cu bibliotecile din muni-
cipiu, avem grijă de starea manualelor 
școlare și a literaturii artistice. Ne do-
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rim să creăm un mediu propice lecturii, în care pasiunea pentru lectură să genereze schimburi de 
cărți, de idei, prin intermediul unui club literar permanent activ, dar și prin completarea unei mici 
biblioteci pe care o avem instalată în holul liceului, a cărei activitate ar trebui revitalizată.

CULTURĂ ȘI DIVERTISMENT
Specificul departamentului este organizarea activităților culturale și de divertisment, în situația 

în care majoritatea timpului elevii sunt implicați în activități academice și au nevoie de o schimbare 
emoțională. Am colaborat cu elevii la organizarea diferitor evenimente: Halloween, Balul bobocilor, 
1 decembrie – Ziua Națiunii. Departamentul cultură și divertisment este responsabil de organizarea 
excursiilor, a diferitor concerte în aer liber, flash-mob-uri, susținerea diferitor acțiuni de caritate etc.

SPORT ȘI TURISM
Departamentul are grijă de sănă-

tatea mentală și fizică a elevilor. Or-
ganizăm competiții sportive de volei, 
baschet și tenis de masă, prin care am 
încercat să schimbăm un pic atmosfe-
ra din liceu. Suntem pasionați și de tu-
rism, frecventând sistematic activitățile 
practice ale clubului. De asemenea, 
publicăm informații utile și interesan-
te pe site-ul senatului. Scopul pentru 
care activăm e să motivăm elevii să se 
implice în activitățile sportive, să îndră-
gească arta mișcării și să se regăsească 
în acest univers al sportului și sănătății. 
Îndemnăm toți liceenii să practice zilnic 
sportul pentru binele lor și al societății.
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REPERE PENTRU O ȘCOALĂ DE CALITATE

O școală prietenoasă copilului ar trebui să dispună de mai multă autonomie, să-și proiecteze ac-
tivitatea, pornind de la cerințele curriculare de bază, completat cu un curriculum la decizia instituției, 
să dispună de un plan-cadru individualizat, iar elevul să aibă posibilitatea să-și schițeze un demers și 
un traseu propriu de orientare profesională și dezvoltare pentru carieră. 

Ne dorim foarte mult ca elevul să participe și să se integreze activ în viața școlii și a comunității, 
să se implice în procesul propriei formări prin proiectarea, desfășurarea și evaluarea activităților în 
calitate de partener al dascălului. Într-o școală eficientă, activitățile curriculare și extra-curriculare 
se desfășoară activ și interactiv nu doar în cabinetele școlare, dar și în aer liber, precum și în mediul 
comunitar (excursii, experimente, studii, observări, interviuri, activități în familie etc.).

Într-o școală eficientă elevii participă activ în alegerea organelor autoconducerii școlare (obți-
nând experiență în arta conducerii, astfel învățându-se să fie lideri, conducând pe alții), deciziile că-
rora sunt luate în considerație atât de către elevi, cât și de către maturi. Este luată în seamă opinia 
elevilor, a părinților, precum și a membrilor comunității (în vacanțe sau la finele semestrului poate 
fi rezervată o săptămână aparte pentru activități cu caracter trans-disciplinar, după modelul ”școlii 
altfel”), când procesul educațional poate fi planificat în baza unor proiecte individuale și de grup. 

Școala, concepută ca un centru educațional comunitar, devine o instituție dorită de elevi și de 
părinții lor, este susținută de persoanele care se bucură de serviciile educaționale, iar membrii comu-
nității își aduc contribuția la dezvoltarea bazei materiale și logistice a instituției, sunt interesați să fie 
create condiții decente și să păstreze ceea ce au creat și dezvoltat împreună. Să sperăm că, în viitorul 
apropiat, în organizarea și desfășurarea procesului educațional, centrale vor fi totuși inteligențele co-
pilului, care trebuie valorificate cu multă măiestrie și mai puțin conținuturile, iar stilurile de învățare 
vor fi individualizate și mult mai creative, pornind de la interesele fiecărui copil. În școli va predomina 
o atmosferă educațională mai relaxată, centrale vor fi formarea de deprinderi, dezvoltarea competen-
țelor, acumularea de noi experiențe și nu doar notele, lucru care este evident în zilele de azi.

Maria HAREA, pedagog social.
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„LIDERII MILENIULUI III” – 
PROIECT DE EDUCAȚIE JURIDICĂ PENTRU TINERI

„Liderii Mileniului III” este 
un proiect inedit implemen-
tat în 10 instituții din țară și 
este consacrat educației ju-
ridice. Mentorul proiectului 
este profesorul universitar 
Marian Staș, care a organi-
zat mai multe evenimente 
de informare, atât pentru 
elevi, cât și pentru studenți, 
cadrele didactice, dar și per-
soane din diverse organe de 
stat.

În ultimii 3 ani, în incinta 
Liceului Teoretic Republican 
„Aristotel” au fost organiza-
te evenimente de lansare a 
proiectului, la care au fost in-
vitați juriști, dar și reprezen-
tanți ai MECC. În perioada 
ianuarie-martie, un grup de 
16 tineri sunt instruiți tot de 
către tineri, care au fost pre-
gătiți în calitate de formatori 
în domeniul educației juridi-
ce. Tinerii dezvoltă abilități 
de lider, dar și competențe 
pentru o cultură democrati-
că. Buna dispoziție, creativi-
tatea și implicarea, acestea 
sunt 3 reguli din Decalogul 
LMT „Aristotel” și noi le res-
pectăm cu sfințenie la fieca-
re ședință. 

Ana TUDOR, 
formator în cadrul 

proiectului 
”Liderii Mileniului III”
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„BUNICII GRIJULII” – UN PROIECT INEDIT IMPLEMENTAT CU 
SUPORTUL INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI

Elevii din Liceul Teoretic Republican „Aristotel” sunt implicați în mai multe proiecte naționale și 
locale. Dar consider că unul dintre cele mai reușite este implicarea unui grup de voluntari în Proiectul 
Național „Bunicii Grijulii”, implementat cu ajutorul Inspectoratului General al Poliției, sub conducerea 
managerului instituției, colonelul Gheorghe Cavcaliuc, care susține o idee nobilă: „Copiii sunt teza-
urul acestei națiuni, iar bunicii sunt diamantul ei. Suntem datori să valorificăm la maxim acest diamant”.

Pe parcursul unui an de zile elevii liceului s-au implicat în organizarea și realizarea a peste 100 
de evenimente în mai toate raioanele țării. Printre cei mai activi liceeni sunt Ana Tudor, Eugen Lefter, 
Vasile Comerzan, dar și ații. Ideea proiectului este pregătirea unui grup de adulți, în special oameni 
de vârsta a III-a, care să ghideze copiii în traversarea străzii, dar și în comunicarea cu ei pe probleme 
de siguranță personală și chestii de viață. 

Astfel, proiectele lansate au menirea să asigure securitatea copiilor în drum spre școală, impli-
când persoane de vârsta a treia prin asumarea rolului de voluntar. Peste 800 de pensionari au aderat 
deja la această inițiativă națională, manifestându-și intenția de a contribui la siguranța copiilor. Po-

trivit autorităților, proiectul 
este menit să fortifice relația 
între generații, asigurând se-
curitatea copiilor.

Alături de Bunicii Grijulii, 
activează eficient și Organi-
zația „Nepoțeii Grijulii”, care 
are drept scop implicarea 
tinerilor în acțiunile de vo-
luntariat, organizate de IGP, 
dar și acordarea suportului 
pentru organizațiile create în 
regiune. 

Tatiana MANOLI, 
liderul Proiectului Național „Nepoțeii Grijulii”.
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MICROBIOLOGIA – ȘTIINȚĂ A VIITORULUI

„The role of the infinitely small in nature is infinitely great.” 

(Louis Pasteur)

În liceu sunt studiate mai multe științe fundamentale. Toate au locul lor, dar microbiologia are o 
semnificația aparte. La orele de bază, dar și la cele de extensie, elevii pătrund în lumea microorganis-
melor, multe dimensiuni fiind încă nedescoperite. 

Recent, în Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, a fost organizat un eveniment istoric – celebra-
rea pentru prima dată a Zilei Internaționale a Microorganismelor. Prin lansarea „Alfabetului microorga-
nismelor” – o lucrare colectivă a elevilor participanți la cursul de Microbiologie experimentală, prin 
organizarea unei Micro-victorine și proiectarea de filme despre lumea văzută la microscop, elevii au 
susținut inițiativa mai multor Societăți de Microbiologie din Europa de a institui această zi internațio-
nală, consacrată lumii invizibile, fără de care viața pe planeta noastră ar fi fost imposibilă. 

Mai avem cale lungă până la descoperirea, recunoașterea și explorarea importanței microorga-
nismelor. De aceea este importantă această celebrare, data căreia a fost aleasă nu întâmplător: la 
17 septembrie 1683 Anton van Leeuwenhoek a trimis un mesaj către Societatea Regală din Londra 
pentru a anunța descoperirea organismelor unicelulare, astfel punând bazele uneia din cele mai im-
portante ramuri ale științelor biologice – Microbiologia. 

Svetlana CODREANU, 
profesoară de biologie, doctor în științe, 

directorul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie



35Liceul Teoretic Republican „Aristotel”Promovare prin inteligență

ACTIVITĂȚI DE CERCETARE

Dintre direcțiile prioritare ale Lice-
ului Teoretic Republican „Aristotel” cea 
de cercetare științifică reprezintă o op-
țiune moștenită de la statutul inițial al 
instituției, care, până în anul 2018, s-a 
aflat în subordonarea Academiei de 
Științe a Moldovei. Lucrul de cerceta-
re este efectuat nu doar împreună cu 
profesorii, dar și cu ajutorul savanților 
de la institutele academice de pro-
fil. Această colaborare oferă elevilor 
oportunități de explorare științifică 
care îi ajută să identifice soluții la dife-
rite probleme cognitive și practice.

În procesul de cercetare și cre-
ație, elevii, ghidați de către cadrele 
didactice, studiază aspectele teore-
tice și practice ale fenomenelor și 
evenimentelor naturale și sociale, 
realizează experimente în domeniul 
fizicii, chimiei, biologiei, informaticii, 
geografiei, matematicii etc. Cerce-
tări captivante au fost efectuate și la 
disciplinele psihologie, filologie, lim-
bi moderne, istorie, educație civică 
etc. De exemplu, la disciplina istorie 
elevii au avut rezultate foarte bune 
în cadrul concursului ”Căutăm eroi 
în localitate la noi”. Discipolii noștri 
au fost premiați cu distincții înalte la 
nivel internațional, fiind ghidați de 
profesoara de istorie Ciorici-Frei An-
gela. 

Un bun exemplu de cooperare cu 
instituțiile academice a fost implica-
rea elevilor claselor a X-a și a XI-a ale 
liceului în efectuarea analizelor probe-

lor de apă în laboratorul de cercetare al Institutului de Chimie al AȘM. La concursul municipal „Muncă, 
Talent, Cutezanță” 24 de proiecte ale elevilor au fost apreciate cu diplome de gradul I, II, III și mențiuni. 
Proiecte interesante de cercetare au fost ghidate și de Codreanu Svetlana, doctor în științe biologi-
ce, care, împreună cu elevii, a organizat o victorină interesantă dedicată enigmaticului univers al mi-
crobiologiei, iar cele mai interesante materiale pregătite de către elevi la această temă au fost incluse 
într-o cărțulie întitulată „Microbiologia practică”. 
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Cabinetul de chimie este un loc deosebit, unde elevii, împreună cu profesoara de chimie Larisa 
Grinciuc, au posibilitatea de a efectua diverse experimente, să identifice anumite componente, să 
verifice anumite ipoteze științifice sau să elaboreze unele componente noi. Curiozitatea elevului în 
procesul de învățare poate fi stimulată prin diverse metode de predare, însă toate trebuie să fie baza-
te pe acțiune și interacțiune, pe creativitate.

Observarea empirică a proceselor și fenomenelor din natură, de exemplu, constituie o mare pro-
vocare pentru elev, deoarece aceasta face ca el să poată stabili cauzele modificărilor survenite, pre-
cum și impactul lor asupra sa ca factor antropic.

Pentru a atinge acest obiectiv, este nevoie să oferim lecții interactive, adică să-i creăm condițiile 
necesare pentru exteriorizare și manifestare, să-l motivăm pe elev intelectual, moral și interpersonal. 
Și aici intervin elementele competiției. Ceea ce vedeți în fotografie, este antrenarea unui grup de elevi 
din clasele a X-a, întrun-un studiu novator de identificare a tipurilor de roci din localitatea de baștină. 
Toți cei implicați au adus la liceu probe de roci, pe care le-am analizat și comparat cu cele din colecția 
școlii, dar unii dintre ei au reușit să creeze colecții personale.

Ala CRAVEȚ, 
profesoară de geografie, organizatorul activităților științifice. 

IDEI DE ANTREPRENORIAT, PROMOVATE DE YEP! MOLDOVA

Ideile de startup prind aripi în ultimul timp. YEP!Moldova susține spiritul antreprenorial prin in-
termediul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova”. Tinerii au 
propus mai multe soluții, printre care Promovarea on-line pentru dezvoltarea carierei și recrutarea în 
câmpul muncii. Echipa EASY a pus bazele unei platforme pentru efectuarea cumpărăturilor și livrarea 
acestora din supermarket direct acasă. Echipa EASY GO a dezvoltat o aplicație ce facilitează călătoriile 
interurbane în zona de nord a țării. Premiul special a fost oferit echipei SILENCE, care a prezentat un 
proiect de antreprenoriat social pentru persoanele cu deficiențe de auz.
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Fondul de premiere în cadrul 
acestei bătălii a fost de 110.000 lei, 
bani oferiți de partenerii Yep!Moldo-
va, care a îmbinat antreprenoriatul, 
networkingul și arta. Studenții Acade-
miei de Muzică, Teatru și Arte Plastice 
au organizat o expoziție de picturi, au 
venit cu un recital de muzică live. Tot-
odată, în cadrul evenimentului au fost 
invitați experți în domeniul inovații-
lor, startup-urilor și educației, precum 
Alexei Munteanu, director marketing 
la „Starnet Soluții”, Pavel Cerbușca, di-
rector al Liceului Teoretic Republican 

„Aristotel” și Andrii Zaikin, fondatorul Yep!Moldova. 
În anul 2019, Yep!Moldova lansează o nouă ediție a programului care are ca obiectiv de bază dez-

voltarea gândirii creative și critice în rândul tinerilor, precum și promovarea trendului de startup în 
licee și universități. Programul Yep!Starter este gratuit și se bazează pe metodologia care include in-
strumentele „Uncharted”, program licențiat transmis de către People in Need Moldova asociației NIKA 
Business Generation. Suntem în așteptarea unor idei inedite ale tinerilor – viitori antreprenori.

DUMITRU SAMSON, clasa a XI-a
participant la proiectul Yep!Moldova 

LA ÎNCEPUT A FOST CUVÂNTUL ...

După opt ani de la absolvirea Liceului Academiei de 
Științe a Moldovei nu încetez să-mi aduc aminte cu plă-
cere de „anii de liceu”. Sunt absolvent al primei generații, 
în anul 2011. 

Eu am început viața de licean în anul 2008, circulând 
în fiecare zi de la căminul de pe strada Sarmizegetusa 
(locuiam pe atunci la căminul Colegiului de Informatică) 
la Institutul de Chimie al AȘM (etajul III). Toată activitatea 
liceului și tot spațiul în care ne-am dezvoltat era alcătui-
tă doar din 4 birouri și un hol, unde ne revedeam cu toții 
la pauze. 

Însă acuma, după câțiva ani de la absolvire, nu-mi 
aduc aminte de greutățile pe care le-am întâlnit, deși 
nu erau puține la acel moment, ci doar de momentele 

plăcute. Studiile la Liceul AȘM în clasă cu profil umanist era un amalgam de activități utile îmbinate 
(unde era posibil) cu plăcutul. Îmi aduc aminte de adevăratele lecții de viață pe care le luam de la 
orele de civică, istorie, din experiența personajelor din romanele discutate.

Unice au fost și discuțiile înflăcărate, pline de emoții, de la competițiile de dezbateri, care, deși au 
început cu motoul: „am mai câștigat o pierdere”, m-au motivat să lupt, împreună cu colegii mei Doina 



38 Liceul Teoretic Republican „Aristotel”Promovare prin inteligență

și Mihai, ca, în final, „să nu pierdem niciun câștig”. Oricum 
am câștigat mai multe, mai ales dacă îmi amintesc de cli-
pele unice pe care le-am petrecut la New-York, vizitând 
instituțiile ONU, sau Competiția mondială de dezbateri 
academice de pe insula Zeelande, Olanda.

Acuma, după absolvirea liceului și a facultății de 
Drept de la Universitatea din Cluj, după câțiva ani de ac-
tivitate profesională în domeniul juridic, sesizez faptul că 
temelia teoretică și experiența obținută în liceu m-a aju-
tat și mă ajută în prezent să devin o personalitate după 
modelul celor care ne inspiră. 

În fapt, împreună cu toți colegii de clasă, mereu ne-
am ghidat de următorul dicton: a fi împreună este un în-
ceput, a rămâne împreună este un progres, a lucra împreu-
nă este un succes, iar succesul comun la care am ajuns nu reprezintă altceva decât succesul individual 
al fiecăruia dintre noi. Acesta consider eu că este și secretul primei generații de absolvenți ai liceului, 
acei tineri visători care au acceptat provocarea momentului și au făcut primul pas decisiv în viața de 
maturi. 

Cu această ocazie, le mulțumesc din suflet dascălilor mei de la liceu, au fost și au rămas unici, pro-
fesionaliști și oameni cu inimă mare. Iar liceenilor le doresc să promoveze cu demnitate imaginea ce-
lui mai bun liceu din R. Moldova, care le oferă multe oportunități pentru integrarea în viața de adult.

AMINTIRI DESPRE LICEU
(Interviu cu Marcela NISTOR, actriță de teatru, absolventa liceului, promoția 2013)

1. Ce obișnuințe ai deprins din viața de licean?
- Sfânta disciplină – în studiu, în curățenie, în activități, paradoxal, dar și în distracții. M-am obiș-

nuit cu viața. Sună pompos, dar această disciplină și obișnuința ei au fost un fundament în ritmul meu 
de viață de mai departe. 

2. Care este cea mai importantă chestie pe care o vei ține minte toată viața? 
- Faptul că am fost și rămân să fiu lașm-istă, aceasta este o parte din viața mea și cred că una din-

tre cele mai importante. 
3. Care a fost cea mai amuzantă întâmplare?
- Greu de zis. Au fost prea multe. E o întâmplare amuzantă acum, atunci părea ceva stresant. Am 

primit de la mama o conservă cu ficat de batog. Nu știu dacă ați mâncat vreodată ficat de batog, dar 
dacă verși o picătură de ficat de batog pe vreo suprafața miroase ca într-un port. Ei, și după ce m-am 
înfruptat din ea, am aruncat-o într-o pungă neagră de gunoi. Vorba aia: „Acum nu e ce a fost odată, nu 
se mai fac lucruri de calitate”. A fost o pungă ruptă. Și din camera 12 până la coșul de gunoi de afară, 
picătură cu picătură, am făcut un drum din ulei, din ficatul de batog. Pfai… o picătură miroase cât 
un port, dar o cărare de picături…? M-a izbit mirosul când m-am întors în liceu și mirosea mai special 
ca de obicei, pentru că a fost împrăștiat uniform de teul femeii de seviciu. Și a doua zi, ca de obicei, 
venea o delegație sau nu știu ce oaspeți să ne vadă liceul, și toată lumea blestema mirosul din hol…
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din holul spre cămin…din cămin… Ce era să fac? M-am făcut vegetariană și nu mai mănânc ficat de 
batog, în veci! 

4. Cât de des ai fost prezent la evenimentele organizate în liceu? Te-ai implicat în organizare 
și desfășurare?  

- Da... Îmi plăcea să organizez multe evenimente, dar și să mă implic. Am și câștigat Balul boboci-
lor în clasa a X-a. Cred că aceste evenimente artistice mi-au oferit o încredere în creativitatea mea și 
în capacitățile artistice.

5. Cum te-ai simțit după prima săptămână de studii la liceu? 
- Cred că foarte bine. Nici n-o țin minte… În orice caz toate săptămânile petrecute în liceu au fost 

diferite. Depinde de multe condiții, dar, cel mai important, depinde de fiecare dintre noi. 
6. Dacă ai da timpul înapoi, ai schimba vreun lucru? Ai face ceva diferit? Dacă da, ce? 
- Absolut nimic. Am trăit și m-am bucurat la maxim de fiecare clipă, de colegi, de profesori, de 

teze, de stresuri, de nopți albe, de tone de ceai, de evenimente frumoase, de contemplații de stele, 
de orice.

7. Care a fost cel mai supărător, deranjant moment din toți cei 3 ani de liceu?
- Nu sunt un om supărăcios și cred că de asta nu îmi pot aminti așa ceva. Mă supăram pe mine că 

nu înțeleg informatica și că nici nu mi se oferea posibilitatea să o învăț. Ba, mi-am amintit! Sunt foarte 
supărată că mi s-a oferit un spațiu atât de perfect, cu atâția oameni buni, pe care mi-a fost greu să-i 
mai găsesc undeva.

8. Ce mesaj, sfat sau recomandare ai pentru actualii elevi ai liceului?
-Dragi elevi, știu că nu ascultați sfaturile, dar totuși… Bucuria nu e în alt liceu, alți pereți, nici chiar 

un alt oraș sau țară. E în fiecare dintre voi. Fiți conștienți de ea, iar mediul în care sunteți e perfect 
pentru a o înmulți și a o împărtăși. E o cale de mijloc în tot, și în învățare, și în distracție, și în tot. Asta 
e provocarea liceului. Să o găsești fără să te pierzi pe tine și bucuria de a trăi.
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1. Care a fost prima impresie despre Li-
ceul AȘM (actualmente Liceul Teoretic Re-
publican ,,ARISTOTEL”)?

- Mi s-a părut o chestie extraordinară! 
De o seriozitate și un profesionalism maxim: 
profesorii, ambianța - aproape impunător, 
recunosc că am rămas marcată după prima 
întâlnire cu liceul, 2 ani până la admiterea 
propriu-zisă. Mi-au atras atenția draperiile 
de la geamurile de pe coridoare, cele ce dau 
în holul principal. 

2. Ce obișnuințe ai deprins din viața de 
licean? 

- Să strâng pungile de plastic în “plăcin-
țele” și să mă trezesc pușcă la primele sunete 
de alarmă, indiferent de numărul de ore dor-
mite sau de cât era ceasul. Ciudate obiceiuri, 
știu, dar din tot ce am învățat în liceu astea 
au devenit de-a dreptul reflexe. (nemaivor-
bind că “împachetatul” pungilor era metoda 
mea anti-stres pentru situațiile când aveam 
nervii întinși la maxim și nu se mai putea. Re-
comand, foarte eficient! 

3. Care a fost prima ta notă și la care obiect de studiu? Cum ai reacționat la nota respectivă?
- 3!! La fizică, cu dl Colpajiu (care ne era și diriginte). Nu erau note oficiale, o evaluare inițială, așa 

arătau toate, de la -1 până pe la vreo 3,5 cred. Nici nu au fost trecute în catalog, dar și-au făcut treaba, 
ne-au panicat destul de bine pentru început. 

4. Care este cea mai importantă chestie (morală, învățătură) pe care o vei ține minte toată viața? 
- În liceu am învățat o groază de chestii. Viața de licean a avut grijă să ne dea toate lecțiile, inclu-

siv și pe cele despre dezamăgiri, frustrări, situații în care nu eram noi cei care dețin puterea – toate, 
extrem de valoroase. O morală? Hmm, „experiența contează” – e unul dintre lucrurile cele mai impor-
tante pe care le-am învățat, imediat după: „nu știi? nu e o tragedie, poți învăța!..dacă vrei”. 

5. Cum te-ai integrat în clasă? Colectivul a fost primitor, drăguț, speriat, confuz?
- Mai ușor decât credeam. Eu am început studiile în X C. Adevărul e că ne-am conectat instant, 

ceea ce a fost o surpriză pentru mine, venisem la liceu cu o idee fixă că mă pun pe învățat și nu eram 
prea interesată în a lega prietenii; ei bine, lucrurile au decurs altfel. Ar fi greșit să zic „colectivul a fost 
primitor, drăguț”. E curios să vezi cum oamenii evoluează în același cadru și e și mai curios să-ți vezi 
foștii colegi/prieteni cu experiență de facultate, orientați spre alte domenii, cu alte priorități și ghidați 
de alte principii și, culmea, să mai fiți în stare să păstrați totuși legătura aia frumoasă de acum 3-4 ani.

6. Cât de des ai fost prezentă la evenimentele organizate în liceu? Te-ai implicat în organiza-
rea și desfășurarea lor?  

LAȘM-IȘTII SUNT UN TIP SPECIAL DE OAMENI
(Interviu cu Vasilița CRISTINA, promoția 2016)
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DIN CREAȚIILE LAR-iștilor

CRED ÎN IUBIRE

- Foarte prezentă, nu sută la sută, dar de cele mai multe ori, în special, începând cu clasa a XI-a, în 
calitate de șef al Departamentului Mass-media, după ce “am prins gustul” de decorat holuri și ticluit 
scenarii. 

7. Cum te-ai simțit după prima săptămână de studii la liceu? 
- Epuizată, confuză, foarte entuziasmată și încântată de tot ce mi se întâmpla. Să fie mai conturată 

imaginea, vă zic că în prima vineri, mergând acasă, am reușit să mă rătăcesc de 3 ori. 
8. Dacă ai da timpul înapoi, ai schimba ceva? Ai face ceva diferit? Dacă da, ce? 
- Dacă aș schimba ceva, hmm, aș învăța mai mult la biologie (1), aș mai merge pe la grădina bota-

nică (2), nu aș rata prima ședință a clubului ”Miercurea pe la chindii” (3). 
9. Care a fost cel mai supărător, deranjant moment din toți cei 3 ani de liceu? 
- Sigur au fost mai multe, tot felul de situații care atunci mi se păreau catastrofe, iar cu timpul au 

mai pierdut din intensitatea emoțiilor. 
10.  Ce mesaj, sfat sau recomandare ai pentru actualii elevi ai liceului?
- Învățați! Purtați uniformă! Nu acumulați regrete! Faceți lucrurile acum: mergeți la teatru, mergeți 

în parc, faceți-vă datoria la Secret Santa și savurați. Nu vă trăiți săptămâna, așteptând vinerea! Liceul 
are să vă ofere atât de multe lucruri, nu le ratați, nu amânați, nu lăsați pentru “data viitoare”, mult prea 
repede data viitoare va însemna ultima șansă.

Uneori, viața e dură.
Uneori e o adevărată încurcătură.
Credem că în răspunsuri avem claritate,
Dar viața schimbă întrebările toate.

Fiecare din noi crede în ceva.
Pentru a supraviețui, ai nevoie să-ți îndrepți cre-
dința undeva.
În știință, Dumnezeu, zodii sau orice obiect.
Și atunci, cum poți să spui despre credința altuia 
că este ceva incorect?

Fiecare crede în funcție de valorile stabilite.
Uneori acestea sunt impuse, alteori definite.
Unii copii cred în ceea ce cred părinții lor,
Alții vor să fie al propriei sorți creator.

Și cu toții ne punem întrebări: ”Ce vrem să fim?
În viața asta, ce fel de oameni vrem să devenim?”
Și ne decidem, ne stabilim prioritățile,
Alegem în ce să credem, parcă avem toate povețele...

Dar iată că nu e atât de simplu,
Orice decizie are și plusuri, și minusuri.
Crezi în lucruri ce ți se par importante,
Până ajungi să te întrebi: ”Dar oare am dreptate?”

Observi lumea ce crede în știință.
Ei cred în a omului atotputință,
Dar acești oameni au o viață pustie,
Căci ei nu cred până nu văd dovada vie.

Mai sunt cei care cred în viață trăită la moment.
Ei își închipuie că au cu viața vreun fel de agre-
ment.
Dar ei nu realizează că timpul nu stă pe loc,
O să înțeleagă peste ceva timp că au pierdut tot.

Și iată mă întreb: ”În ce vreau să cred eu?
Vreau să cred în oameni? Vreau să cred în Dumne-
zeu?
Vreau să cred în mine? Vreau să cred în minuni?
Vreau să cred în ce au crezut ai mei străbuni?”
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Și am decis: o să cred în IUBIRE.
O să cred în tot ceea ce înseamnă simțire.
O să cred în frumos, în minuni, în copilărie,
O să iubesc viața, o să cred în bucurie.

Căci cui îi pasă cât ești tu de religios,
Atunci când tu ești rău și tot ce spui tu este tăios?
Și cui îi pasă cât ești tu de deștept,
Atunci când, pentru a consola pe cineva, nu-ți 
ajunge intelect?
Iubirea ne face să fim oameni buni.
Pentru a fi mai buni nu avem nevoie de Crăciun.
Într-o societate cu un pic mai multă iubire,

EFECTUL FLUTURELUI

Lucrurile ar începe să se amelioreze de la sine.
O problemă a noastră este răutatea.
Oamenii văd partea goală a paharului, pustietatea.
Dacă doar am reuși să credem mai mult în iubire...
Dacă ne-am iubi între noi, dacă am vedea și ce e 
bine...

Dar schimbarea trebuie s-o începi de la sine.
De asta, eu cred cu tărie în iubire.
În frumos, în optimism, în prietenie,
În relațiile dintre oameni bazate pe OMENIE.

Arina LUPUȘOR, cl. a X-a

A bătut vântul încet și domol,
O piatră s-a rostogolit la vale
Ajunsă la margine, a căzut în gol,
A provocat vibrațiile finale
Și cutremurul inevitabil.

Mii de fulgere bat pe pământ,
Dar niciunul nu se compară
Cu vocea ce-a scos acel cuvânt,
Vocea dulce și amară,
Care ucide timpul favorabil.
De se vor inunda și țărmurile,
De se vor usca oceanele,
Legăturile își vor pierde sensurile,

Vor fi uitate cum sunt persoanele,
Cum sunt și eu vulnerabil.

Decât să mai merg prin iad
Mai bine acum m-aș îndepărta,
Decât pentru tine să cad
Mai bine acum aș pleca
Pe un drum regretabil.

Pietrele nu mai provoacă durere
Atât timp cât doare în interior,
Piatra e încă în liberă cădere.
La moartea mea tu ești autor,
Nu vântul e responsabil.

Marin MARIUS-VLAD, cl. a XI-a


