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Nici unul din foştii sau actualii elevi ai Şcolii
auxiliare din Sculeni r. Ungheni nu vor ajunge vreodată să studieze la Universitate sau să activeze la
Academie. Şi nu pentru că n-ar vrea, ci pentru că
nu pot. Boala de care suferă – retardul mental uşor,
nu le permite să asimileze cunoştinţe în volum mai
mare decât cuprinde curriculumul special pentru
clasele I-IV de gimnaziu.
În rest, toţi cei 91 de elevi care studiază actualmente la Şcoala auxiliară din Sculeni nu se deosebesc cu nimic de ceilalţi copii – sunt prietenoşi, destul de deschişi şi, după cum accentuează directoarea
Elena Musteaţă, foarte muncitori. Anume pe dezvoltarea unor abilităţi profesionale simple mizează
specialiştii când încearcă să le programeze destinul
ca să-i integreze pe viitor în societate.
În acest scop, colaborarea cu Asociaţia Parteneres France-Moldova s-a dovedit a fi cât se poate de
benefică. Francezii au deschis la şcoală un atelier de
croitorie pe care l-au amenajat cu 6 maşini de cusut,
oferind şi materialele necesare pentru orele de educaţie tehnologică. Au construit din talpă o microfermă, cumpărând toamna trecută zece porci pe care
i-au dăruit cu tot cu hrana pentru un an de zile; au
amenajat la şcoală o frizerie, cu mobilierul adecvat,
cu aparate de frezat, uscător de păr etc.; au oferit

materie primă şi instrumente – gealăe, ferestraie –
pentru atelierul de lemnărie şi împletitul în lozie.
Un alt partener al şcolii – Asociaţia CulturContact Austria – a implementat la şcoala auxiliară din
Sculeni câteva proiecte culturale, printre care Teatrul de Păpuşi. În şcoală există centrul Talentele
Noastre şi un ansamblu etnofolcloric.
De trei ani, tutela asupra acestei instituţii şi-au
asumat-o cercetătorii A.Ş.M. Fiecare secţie se rânduieşte în a-i analiza problemele şi a-i oferi soluţii. Astfel, Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti şi
Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice au
dăruit şcolii 5 televizoare şi rechizite şcolare; Secţia de Ştiinţe Umanistice şi Arte a procurat pentru
copii literatură artistică, iar pentru cadre didactice
– literatură metodică; Secţia de Ştiinţe Medicale, în
2007, a organizat un examen medical complex cu
participarea cardiologului, chirurgului, psihiatrului,
geneticianului, neuropatologului ş.a.
La 1 iunie curent, de Ziua Internaţională a Copilului, Secţia de Ştiinţe Agricole a adus la şcoala
din Sculeni produse alimentare (făină, zahăr, hrişcă,
paste făinoase, ulei de floarea soarelui şi de rapiţă,
ceai, biscuiţi, covrigi) în valoare de 10,5 mii de lei,
la colectarea cărora şi-au adus contribuţia 10 institute. Iar secţia de Ştiinţe Economice şi Matematice
şi-a pus în gând să le doneze copiilor 2 calculatoare
şi să analizeze posibilitatea conectării şcolii la internet.
Academia Bunătăţii este, cu siguranţă, una la
care are acces orişicine.

Reprezentanţii Academiei – acad. Simion Toma, dr. Gheorghe Tudorache, purtător de cuvânt Tatiana Rotaru –
în vizită la Şcoala auxiliară din Sculeni. 1 iunie 2008
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