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VORBESC ELEVII 

LICEULUI ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A 

MOLDOVEI

Vasile GHERASIM, cl.X A „O şcoală se mân-
dreşte nu cu numărul de elevi, ci cu numărul de 
elevi deştepţi”, spunea Aristotel.   Fiind nu mulţi 
la număr, dar numeroşi la fapte, liceul AŞM va 
deveni pentru noi, elevii săi,  „casă” pentru câţiva 
ani ai adolescenţei noastre de neuitat. Înzestrat cu 
un sediu în stil european, cu o echipă pedagogică 
aleasă, cu laboratoare performante ce permit 
efectuarea celor mai difi cile experimente, LAŞM 
mai este şi instituţia care generează concurenţa; 
acest factor important al vieţii ne face mai puternici, 
mai căliţi în faţa problemelor şi difi cultăţilor ce ne 
aşteaptă în viitor. Spiritul de concurenţă este acel 
imbold, acel impuls care ne va duce spre dezvoltare 
şi perfecţionare continuă. 

Mihai ANDRONIC, cl.X B : „Putem fi  înţelepţi 
prin propria noastră înţelepciune”

Chiar dacă am putea fi  savanţi prin ştiinţa altora, 
înţelepţi nu putem fi  decât prin propria noastră 
înţelepciune. Sunt un băiat cu o personalitate 
puternică care mereu a preferat să fi e înţelept, dar în 

acelaşi timp i-a iubit şi i-a respectat pe cei înţelepţi. 
Am venit la LAŞM deoarece am simţit că pot genera 
idei, cunoştinţe şi energii intelectuale, de fapt nici 
nu a fost nevoie să-mi dau seama de acest lucru, 
am ştiut-o dintotdeauna. Vreau să mă afi rm ca om 
de cultură, devotat cu trup şi sufl et cărţilor, ca om 
de ştiinţă, dar mai ales ca om al cifrelor... Iubesc 
matematica la fel de mult cum mă iubesc pe mine 
însumi şi n-am niciun dubiu că acest domeniu mă 
va împlini sufl eteşte.

Eugenia OAIENEAGRĂ, cl.X B: „Vreau să 
valorifi c din plin această şansă unică de a fi  
instruită de iluştri oameni de ştiinţă din ţară”

Liceul Academiei de Ştiinţe oferă oportunităţi 
extraordinare de formare a unei personalităţi. 
Vreau să valorifi c din plin această şansă unică de 
a fi  instruită de iluştri oameni de ştiinţă din ţară, 
pentru ca în viitor să pot contribui la creşterea 
prestigiului ştiinţei din Republica Moldova  în 
întreaga lume. Am ales profi lul fi zico-matematic 
datorită pasiunii mele pentru matematică. Aş vrea 
să studiez aprofundat această disciplină, să particip 
la olimpiade, la competiţii de profi l. După părerea 
mea, ar fi  binevenită crearea unui club de dezbateri 
în cadrul LAŞM. Acesta ne-ar dezvolta capacităţile 
de comunicare, de argumentare a propriilor opinii, 
de lucru în echipă. 

Dana NEGRESCU, cl.X C: „Am găsit la 
LAŞM colegi pe măsura mea”

„Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu e să te 
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pui în poziţia de a le face” (C.Brâncuşi). Uneori, tot 
de ce are nevoie o plantă ca să-şi revină e un strop 
de apă; pentru ca totul să se dea mai uşor elevilor, e 
nevoie de un dascăl bun, care poate susţine elevul, 
să-l facă să se simtă sigur pe propriile forţe. Am 
găsit la LAŞM colegi pe măsura mea, care îmi vor fi  
prieteni şi concurenţi.

Ion GUCEAC, cl.X A: „Să învăţ mai mult 
decât mi se predă”

Doresc atingerea unui nivel de profesionalism, 
pledez pentru o dăruire exemplară în interesul 
liceului care să-mi călăuzească gândirea. Caracterul 
însuşi al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în 
ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie 
însuşi profesorul, de aceea tind ca prin competenţă, 
educaţie şi dăruire să  muncesc nerenunţând în faţa 
principiilor care mă vor călăuzi.

Mihaela DUCA, cl.X B : „Vreau să dobândesc 
experienţă intelectuală şi de comportare”

 A.N.Leontiev defi nea învăţarea ca fi ind 
„procesul dobândirii experienţei intelectuale de 
comportare”, înţelegând prin aceasta asimilarea de 
informaţii şi, mai mult decât atât, formarea gândirii, 
a  sferei afective, a voinţei, deci formarea sistemului 
de personalitate. Anume acest „proces al dobândirii 
experienţei intelectuale şi de comportare” aş vrea 
să-l parcurg la Liceul Academiei de Ştiinţe din 
Moldova.

Tudor ŞTUBEI, cl.X B: „A învăţa aici este 
o cinste deosebită, dar şi o responsabilitate 
enormă”

Liceul Academiei de Ştiinţe oferă o posibilitate 
unică pentru elevii din Republica Moldova. Mă simt 
onorat că sunt elev al acestui liceu şi am cele mai 
frumoase presentimente în ceea ce priveşte studiul 
în cadrul lui. Liceul AŞM îmi oferă posibilitatea 
de a mă încadra în circuitul ştiinţifi c al republicii 
sub aspectul studierii profunde teoretice  şi lucrului 
practic alături de remarcabili savanţi din diferite 
domenii. Aceasta este o cinste deosebită, dar şi o 
responsabilitate enormă.

Pentru societatea contemporană este foarte 
importantă afl area răspunsului la întrebarea 
supremă: „Cum am apărut?”. Pentru mine adevărul 
la întrebarea apariţiei noastre este unul foarte 
important şi eu mi-aş dori ca prin abilităţile formate 
în procesul studiului la liceu să mă apropii de 
răspunsul la această  întrebare. Formarea şi evoluţia 
Universului este un subiect extrem de incitant, 
deoarece el ne ajută să ne înţelegem importanţa în 
spaţiul cosmic şi posibilităţile noastre pentru viitor. 
Dacă noi o să înţelegem  cum am apărut, va apare şi 
răspunsul la întrebarea „De ce am apărut?”.  

Irina ODAJIU, cl.X C: „Sper ca studierea în 
LAŞM să fi e un experiment ce-mi va modifi ca 
complet viaţa”

Marele Eminescu, poetul sufl etului român, 
spunea: „În orice om, o lume îşi face încercarea”. 
Fiecare om este asemeni unui labirint prin care 

se scurge un râu. Acest râu nu este altceva decât 
substanţa verde, miraculoasă sub numele de Viaţă, 
pe când labirintul este caracterul şi sufl etul omului 
ce dirijează scurgerea râului enigmatic. Şi precum 
fi ece om este o lume plină de idei, concepţii, 
realizări şi sentimente, astfel şi eu am o lume proprie 
total diferită de celelalte lumi. Labirintul meu încă 
se afl ă în construcţie, însă pilonii principali deja 
au fost plasaţi la locul lor. A fost depusă o muncă 
destul de grea spre a făuri aceşti piloni, dar reuşita 
a meritat efortul. De mic copil am avut parte de o 
multitudine de  experienţe. Aceste experienţe au fost 
acele unghiuri din labirint ce ne fac să ne schimbăm 
direcţia mersului. Sper ca studierea la LAŞM să fi e 
un experiment ce-mi va modifi ca complet atât viaţa, 
cât şi modul de a gândi.

Sergiu ŞARGAROVSCHI, cl.X C: „Inteligenţa 
e cea mai reuşită investiţie de capital”

În cadrul liceului Academiei de Ştiinţe aş dori 
să devin un intelectual al secolului XXI. În prezent 
se pune accentul pe proprietatea intelectuală a 
fi ecăruia. Ea este cea mai reuşită investiţie de capital 
în timpul de faţă. Un specialist capabil poate să ajute 
la ridicarea economiei naţionale. Un funcţionar 
modern trebuie să cunoască noile tehnologii...  

Irina FALĂ, cl.X A: „Visez să ajung în vârful 
piramidei cunoştinţelor”

Doresc să particip la diverse seminare, training-
uri, mese rotunde, dezbateri. Să rezolv unele 
probleme ale societăţii la nivel local, naţional şi 
mondial. Să contribui la dezvoltarea tineretului 
şi să propun proiecte, realizarea cărora ar duce la 
ameliorarea stării ecologice, energetice  universale... 
Doar dacă voi urma toate obiectivele pe care mi le-
am propus, voi ajunge acolo unde am visat mereu –, 
în vârful piramidei cunoştinţelor.

Valentina Rusu-Ciobanu. Setea (Prima variantă). 
1965-1966. Ulei pe pânză
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