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COPIII SUPRADOTAŢI VOR 
BENEFICIA DE CONDIŢII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT ADECVATE
....................................................................

La 1 septembrie 2008 urmează a fi  inaugurat Li-
ceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, decizia în acest 
sens fi ind aprobată prin Hotărârea Guvernului  nr. 
1342 din 23.11.2006 (Monitorul Ofi cial 184-185/1437, 
01.12.2006). La Liceul Academiei de Ştiinţe îşi vor face 
studiile copii din diferite localităţi ale republicii care vor 
demonstra, în faţa Comisiei de examinare, cunoştinţe şi 
abilităţi deosebite, tenacitate şi dorinţă de a persevera în 
a face studii selecte pentru a se ataşa, ulterior, cauzei oa-
menilor de ştiinţă. 

Astfel, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei le 
va oferi copiilor dotaţi şansa unei împliniri profesionale 
efective; ei vor învăţa să meargă în pas cu tehnologiile 
informaţionale afl ate într-o evoluţie permanentă, să re-
zolve în mod inteligent şi creativ problemele cu care se 
confruntă societatea.  

În calitate de tutore al acestui Liceu se va manifesta 
întreaga comunitate ştiinţifi că a ţării. Aceasta, pentru că 
profesorii şi educatorii vor fi  selectaţi din mediul acade-
mic şi universitar, cu tradiţii bogate în domeniul educa-
ţiei, a cercetării şi inovării. Iar Academia de Ştiinţe va fi  
cea care va pune la dispoziţia elevilor laboratoarele sale 
cele mai performante.

Ca urmare a acestei legături dintre educaţie, cerceta-
re şi inovare pe care o iniţiază prin intermediul Liceului 
său, Academia va benefi cia de cercetători de performanţă, 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Proiect

economia –de cadre califi cate dintre cele mai competitive 
şi capabile să utilizeze în mod efi cient cunoştinţele, iar 
elevii de la o vârstă fragedă se vor familiariza cu proiecte 
şi programe ştiinţifi ce naţionale şi internaţionale. 

Liceul Academiei va asigura excelenţa în instruire şi 
educaţie, va iniţia şi încadra elevii în cercetări ştiinţifi ce 
fundamentale şi aplicative; va oferi strategii şi tehnolo-
gii educaţionale moderne, programe de studii menite să 
satisfacă o paletă largă de cerinţe educaţionale, va educa 
personalitatea elevilor în spiritul valorilor umane naţio-
nale şi universale.

Înmatricularea la liceu se va face în baza rezultatelor 
obţinute la concursul de admitere pe principiile echităţii, 
calităţii, transparenţei şi efi cienţei evaluării.            

Liceul Academiei va activa în regim de pensiune. În 
acest scop, pe lângă blocul de studii se construieşte că-
minul pentru elevi, care va include un centru de educaţie 
estetică şi o sală sportivă polifuncţională.

Progresul societăţii se bazează pe idei neordinare, 
creativitate, implicare personală, realizări nestandartiza-
te. Din această perspectivă, instruirea şi educaţia copiilor 
dotaţi şi talentaţi este o problemă socială de mare actuali-
tate, fapt pentru care numeroase ţări fac eforturi fi nancia-
re şi intelectuale considerabile.

Recomandarea Consiliului Europei  Nr.1248 din 
2004 accentuează: “Copiii supradotaţi trebuie să be-
nefi cieze de condiţii de învăţământ adecvate, care să le 
permită să-şi pună pe deplin în valoare posibilităţile, în 
propriul lor interes şi în folosul societăţii. Nicio ţară nu-
şi poate permite să irosească talentele, ceea ce ar însem-
na risipirea resurselor umane”.            

Pentru detalii accesaţi pagina web:
www.liceu.asm.md
 


