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Within just three years of existence, the Lyceum 
of Academy of Science of Moldova (LASM) has alre-
ady been involved into several regional and interna-
tional projects, acting there at very successful level: 
„Climate change” International project (45 coun-
tries), „SPARE” (School Project for Application of 
Resources and Energy). Is to be underlined that not 
only students but also teaching staff of LASM, as part 
of the Educational Cluster „UniverScience”; during 
last year, was involved into International Educati-
onal Project „SALiS” (Student Active Learning in 
Science).

Semnarea Memorandumului de Înţelegere între 
Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind 
asocierea la cel de-al Şaptelea Program Cadru al 
Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvol-
tare Tehnologică reprezintă o dovadă clară că ştiinţa 
naţională are în sine toate condiţiile esenţiale pen-
tru dezvoltare şi afi rmare. Acest potenţial ştiinţifi c, 
acest nivel al competitivităţii, comparabil cu cel al 
ţărilor avansate, a fost şi este demonstrat continuu în 
cadrul derulării diverselor Proiecte internaţionale de 
cercetări fundamentale şi aplicative. Semnifi cativă 
însă este şi constatarea implicării tot mai frecvente 
în multiple proiecte regionale şi internaţionale nu 
doar a cercetătorilor renumiţi şi a instituţiilor ştiin-
ţifi ce redutabile, dar şi a celor care, prin activitatea 
lor asiduă, asigură cadrul primar de formare şi de 
perpetuare a potenţialului ştiinţifi c naţional.  

Anume la această etapă timpurie, „a devenirii”, 
se formează competenţele fundamentale de coope-
rare la nivel de individ şi societate, precum şi sen-
timentul apartenenţei la comunitatea internaţională, 
inclusiv la cea ştiinţifi că. Iată de ce, afi rmăm cu cer-
titudine că implicarea instituţiilor de toate nivelele 
în activităţi ale proiectelor regionale şi internaţiona-
le, mai cu seamă în cele ce ţin de investigaţie, cer-
cetare, formare a competenţelor acţional-strategice, 
este o condiţie sine qua non a existenţei în timp şi a 
evoluţiei acestor instituţii. 

Relevanţa celor afi rmate, poate fi  demonstrată 
având ca exemplu Liceul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Astfel, participarea la Proiectul interna-
ţional „Schimbarea climei”, desfăşurat sub egida 
ONU şi realizat pe parcursul anilor 2009-2011, a 
culminat cu victoria elevilor Liceului într-o compe-

tiţie acerbă cu semenii lor din circa 45 ţări. Dar nu 
numai victoria contează – pe parcursul desfăşurării 
Proiectului, elevii au realizat o serie de acţiuni con-
crete şi efi ciente de sensibilizare a opiniei publice, 
si-au fortifi cat capacitatea de comunicare, inclusiv 
în limba engleză (limba ofi cială a proiectului). şi-
au făcut prieteni în mai multe ţări şi, după cum au 
recunoscut ei însăşi, şi-au format o viziune globală 
asupra uneia dintre cele mai stringente probleme ale 
omenirii. Iar în calitate de bonus al victoriei, elevii 
au fost invitaţi de către organizatori la sediul ONU 
din New-York, unde s-au întâlnit cu omologii lor din 
diferite ţări, stabilind astfel relaţii neformale, care, 
fără îndoială, vor fi  deosebit de utile atunci când ac-
tualii elevi îi vor succeda pe cei care determină în 
prezent direcţiile de evoluţie a societăţii umane.

Un alt exemplu de impact al cooperării interna-
ţionale a fost implicarea în Proiectul internaţional 
„SPARE” sub egida Asociaţiei Norvegiene pentru 
Conservarea Energiei. Desfăşurat în anul 2010-
2011, în cooperare cu diverse organizaţii guverna-
mentale şi non-guvernamentale din Republica Mol-
dova, acest proiect a implicat elevii Liceului într-o 
gamă diversă de activităţi, obiectivul cărora a fost 
demonstrarea relevanţei utilizării surselor alternati-
ve de energie şi, în consecinţă, a efectelor ecolo-
gice generate. Este important a sublinia orientarea 
practică a activităţilor acestui proiect de anvergură, 
care a fi nalizat cu edifi carea Staţiei helio-eoliene de 
generare a curentului electric, iar Liceul a deve-
nit prima şi unica instituţie din Republica Moldova 
care posedă şi utilizează acest tip de staţie.

Efectul benefi c al antrenării în proiecte interna-
ţionale se manifestă nu doar asupra elevilor, dar şi 
asupra cercetătorilor, inclusiv asupra celor din do-
meniul cercetării educaţionale. Astfel, fi ind membri 
ai Clusterului Educaţional UniverScience, cadrele 
didactice ale Liceului sunt implicate, pe parcursul 
anilor 2011-2012, în Proiectul educaţional interna-
ţional „SALiS” (”Student Active Learning in Scien-
ce”), şi au activat sub egida Universităţii Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, co-partener al proiectului 
susnumit. În cadrul acestui proiect, au fost elaborate 
(iar în prezent sunt implementate), diverse tehno-
logii educaţionale moderne, interactive, care vin să 
schimbe nu doar paradigma predării disciplinelor 
din aria ştiinţe, dar şi modul conceptual de pregătire 
a demersului educaţional de către cadrele universi-
tare şi preuniversitare de domeniu.

Sunt doar câteva exemple de implicare şi co-
operare internaţională a unei instituţii. Acestea de-
monstrează o dată în plus, că existăm deja în altă 
realitate, care nu mai tolerează închistarea, con-
servatismul şi „încremenirea în timp”. Implicarea, 
cooperarea, competitivitatea – sunt doar câteva im-
perative ale societăţii moderne care deja nu pot fi  
ignorate, deoarece anume acestea sunt jaloanele de 
evoluţie a omenirii.  


