Vlad Pâslaru, doctor habilitat în pedagogie, profesor
universitar (specialitatea Educaţia lingvisticăEducaţia
literară),
fondator
al
şcolii
ştiinţifice
Educaţia
literar-artistică,
este
primul
savant
din
Republica Moldova care
a iniţiat cercetări în
domeniul
educaţiei
lingvistice.
A definit conceptele şcoală naţională şi
didactica artei, ambele validate şi diseminate şi
pe plan mondial: primul este cunoscut şi în SUA,
cartea în care este definit, Principiul pozitiv al
educaţiei (2003), fiind achiziţionată de Biblioteca
Congresului
American
şi
bibliotecile
universităţilor Yale şi Illinois din UrbanaChampaign, al doilea fiind publicat de
prestigioasa editură internaţională IGI Global
într-un volum colectiv (2016), achiziţionat de zeci
de universităţi din lume şi medaliat cu argint la
Euroinvest, Iaşi, România.
Este autor şi coordonator al celor mai
importante documente de politici educaţionale:
Concepţia dezvoltării învăţământului în
Republica Moldova (1995), Programul Naţional
de dezvoltare a învăţământului din Republica
Moldova (1995), Concepţia educaţiei lingvistice
şi literare (1995), Curriculumul de bază (1997),
Concepţia educaţiei moral-spirituale (2001),
Concepţia evaluării şcolare (2003), Concepţia
formării personalului din învăţământul
preuniversitar (2003), precum şi Codul educaţiei
(2014).
Publicaţiile sale ştiinţifice – circa 200, printre
care 18 monografii, 11 documente de politici
educaţionale, peste 140 de lucrări ştiinţifice
publicate în culegeri şi reviste

naţionale şi cu cotaţie internaţională, 28 de
curricula, programe, manuale şi ghiduri şcolare.
Este iniţiator, dar şi unul dintre cei mai
importanţi actori ai reformei învăţământului, un
aprig luptător anticorupţie (a elaborat primul şi
unicul curriculum de educaţie anticorupţie),
pentru democraţie, pentru limbă şi alfabet (este
semnatar al Scrisorii celor 66), fapt care a
influenţat decisiv schimbarea pozitivă a
educaţiei şi a învăţământului. Faptul că în
domeniul construcţiei curriculare învăţământul
preuniversitar din Moldova a fost apreciat, în
2000, de către experţii internaţionali ai Băncii
Mondiale ca cel
mai avansat în
topul ţărilor din
Europa Centrală şi
de Est este şi un
merit incontestabil
al lui Vlad Pâslaru,
care a coordonat
elaborarea de curricula şcolare la
toate disciplinele
umanistice.
Cărţile sale –
Valoarea educativă
a
interacţiunilor
literare, Introducere în teoria educaţiei literarartistice, Principiul pozitiv al educaţiei,
(Im)Posibila educaţie, Prolegomene pentru o
didactică a artei ş.a. – au devenit în scurt timp
ediţii de referinţă pentru cercetători, cadrele
didactice şcolare şi universitare, pentru studenţi şi
doctoranzi.
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Simpozionul Ştiinţific
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Chişinău, 25 ianuarie 2018

Stimată doamnă ___________________

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI
25 ianuarie 2018

Stimate domn ______________________
Institutul de Filologie al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei Vă invită la omagierea
savantului pedagog, scriitor şi publicist
Vlad PÂSLARU,
doctor habilitat în pedagogie, profesor
universitar, care se va desfăşura în ziua de 25
ianuarie 2018, în Sala mică a AŞM, et. II,
ora 1400.

1400 – Deschiderea lucrărilor
(Sala mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei)
Moderator
Vasile BAHNARU, dr. hab., prof. univ., director
al Institutului de Filologie al AŞM
Cuvânt de felicitare
Omagieri

Gheorghe DUCA, acad., Preşedinte al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei

LANSARE DE CARTE
Comunicări
Vlad Pâslaru.
Prolegomene pentru o didactică
a artei. Chişinău: Prolibra, 2017
Prezintă Eudochia
SAHARNEANU, dr. hab.,
USM

Vlad Pâslaru. Gândind
gândirea. Chişinău: Învăţătorul
Modern, 2017
Prezintă Viorica GORAŞPOSTICĂ, dr. hab., USM

Vlad Pâslaru. Echinocţiu de
toamnă. Versuri. Chişinău: Pontos,
2017
Prezintă Nina CORCINSCHI,
dr., director adjunct la Institutul de
Filologie al AŞM

Mariana MARIN, dr., conf. cerc., şefa Sectorului
limbă şi comunicare, Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei
Profesorul Vlad Pâslaru – conştiinţa noastră
pedagogică
Ion GAGIM, dr. hab., prof. univ., rectorul
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Vlad Pâslaru – filosof şi teoretician al
educaţiei artistic-estetice
Constantin ŞCHIOPU, dr. hab., conf. univ., USM
Vlad Pâslaru: fondator al şcolii ştiinţifice
„Educaţia literar-artistică”
Nina CORCINSCHI, dr., conf. cerc., director
adjunct la Institutul de Filologie al AŞM
Universul poetic al profesorului Vlad Pâslaru

Angela CUTASEVICI, Secretar de Stat pentru
Educaţie, Ministerul Educaţiei, Culturii şi
Cercetării
Victor GHILAŞ, dr. hab., directorul Institutului
Patrimoniului Cultural
Viorica GORAŞ-POSTICĂ, dr. hab., prof.
univ., USM
Ludmila
VOZIAN,
dr.,
conf.
univ.,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Nicolae SILISTRARU, dr. hab., prof. univ.,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tatiana CARABLUT, profesoară de limba şi
literatura
română,
Gimnaziul
„Ecaterina
Malcoci”, Crocmaz, Ştefan Vodă
Maria TODERICĂ, director adjunct, Direcţia
Raională de Educaţie, Tineret şi Sport Teleneşti
Larisa BARBOS, profesoară de limba română,
Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”
Recital de poezie

