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SE NUMĂRĂ BOBOCII... 
LA LICEUL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE

Galina FILIP, director interimar 
al Liceului A.Ş.M.

Cei doi ani de devenire şi activitate a Liceului 
A.Ş.M. s-au remarcat prin fructifi carea eforturilor 
depuse în domeniul instruirii şi educaţiei de cadrele 
didactice şi de elevi. 

Obiectivul principal – organizarea ştiinţifi că 
şi de creaţie atât la disciplinele şcolare, cât şi în 
activităţile extraşcolare, s-au realizat prin planul de 
studii şi în cadrul cercurilor pe interese: Retorică şi 
Limba engleză, Civilizaţie franceză, Istoria plaiului, 
Dezbateri academice, Geografi a mediului, Pozitron, 
Chimistul, Genomica, Algoritm, Tehnologii 
informaţionale, Psihologie, Teatrul dramatic, 
Economistul, Dansuri moderne, ceea ce a permis 
elevilor o evoluare reuşită în cadrul olimpiadelor 
republicane, concursurilor cognitive. Dacă în 2009, 
bunăoară, an de debut pentru Liceul AŞM, elevii 
s-au ales la olimpiadele republicane cu 7 locuri 
premiante, apoi în anul 2010 au cucerit deja 22 de 
locuri premiante, inclusiv 3 – locul întâi,  7 locuri 
doi, 8 locuri trei şi 4 menţiuni. La un număr total de 
93 de elevi credem că este o performanţă!

Liceenii au prezentat o serie de proiecte 
cu privire la studierea procesului de schimbare 
climatică, au pregătit comunicate de presă, eseuri 
fotografi ce, au publicat 
articole în presa naţională, 
au expediat demersuri către 
aleşii poporului, realizat 
video fi lme PSA, jocuri video, 
site-uri, blog-uri, proiecte de 
lecţii, au organizat întâlniri 
cu personalităţi din diferite 
domenii etc. 

În anul 2009 liceul a 
obţinut locul II la Concursul 
mondial „Global Warming”. 
4 elevi şi 2 profesori au 
participat la Summit-ul 
internaţional, desfăşurat la 
New York între 14 – 20 iulie 
2009. La începutul anului 
2010 liceul iese învingător la 
etapa preliminară, plasându-
se pe locul 4 dintre cele 48 
de instituţii participante din 
lume.

Elevii liceului s-au ales cu 34 locuri premiante 
de pe urma participării la conferinţa ştiinţifi că 
municipală „Muncă, Talent, Cutezanţă”, 
conferinţele republicane „Moştenire”, „Secolul 
XXI”, şi „SPARE”,  la concursurile de creaţie 
organizate de bibliotecile municipale „Ion Creangă” 
şi „Transilvania”.

Verigă a Clusterului educaţional-ştiinţifi c 
UnivER SCIENCE, Liceul întreţine relaţii de 
parteneriat cu Instituţiile Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Activitatea ştiinţifi că şi metodică 
în cadrul liceului se sprijină pe colaborarea cu  
Ministerul Educaţiei, DGETS, Universitatea de 
Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă”, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 
„Pro Didactica”, Liga Naţională de Dezbateri 
Preuniversitare, Centrul Parteneriat pentru 
Dezvoltare şi altele. 

În mod tradiţional, se organizează întâlniri cu 
personalităţi importante, discuţii dirijate, mese 
rotunde, dezbateri publice. Elevii sunt invitaţi 
să participe la diferite manifestări ştiinţifi ce din 
cadrul Academiei. S-au statornicit relaţii efi ciente 
de colaborare cu Institutele AŞM: de Genetică 
şi Fiziologie a Plantelor, Istorie, Stat şi Drept, 
Matematică şi Informatică, Microbiologie şi 
Biotehnologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Chimie, 
Ecologie şi Geografi e, Filozofi e, Sociologie şi 
Ştiinţe Politice, Integrare Europeană şi Ştiinţe 
Politice, Grădina Botanica. În toate acestea contează 
şi dau rod cutezanţa elevilor şi susţinerea din partea 
savanţilor.  
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