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                                                  PREFAŢĂ 

Deschideţi o carte ce portretizează biobibliografic 

personalitatea reconstituită frumos a dnei Larisa Cuzneţov. Scânteia 

acestei cărţi a prins contur dintr-o meditaţie asupra realizărilor 

conturate în plinătatea vieţii sale minunate. 

Filă cu filă mergeţi într-o expediţie existenţială interesantă, 

saturată de dinamism şi optimism, ce conturează viaţa şi lumea unei 

personalităţi demne, care se percepe fericită şi împlinită în cele mai 

importante ipostaze: de femeie, soţie şi mamă, reprezentantă a unui 

neam onest, harnic şi modest, a unei profesii nobile. 

Această lucrare este concepută ca o sinteză-reflecţie şi 

pledoarie pentru realizarea unui vis din copilărie; a unei vocaţii de 

calitate a dimensiunii ontologice parcurse; pentru curajul continuării  

destoinice a dinastiei de pedagogi în a treia generaţie. 

Popasurile de la: Reperele biografice, Curriculumul vitae, 

Activitatea pedagogică, Activitatea ştiinţifică, Publicaţiile ştiinţifice 

etc. vor contribui la satisfacerea curiozităţii cititorului, care se 

interesează de evenimentele nodale din viaţa şi devenirea 

profesională  a cercetătorului şi pedagogului Larisa Cuzneţov. 

O apreciere cu totul specială merită capacitatea distinsei 

doamne de a îmbina reuşit şi organic activitatea didactică cu cea de 

cercetare ştiinţifică, promovarea valorilor moral-spirituale, 

informarea şi consilierea  familiei, realizarea acţiunilor de caritate în 

scopul susţinerii familiilor în dificultate şi a copiilor din orfelinate. 

Dacă parcurgem titlurile publicaţiilor ştiinţifice, conţinutul 

interviului, a luărilor de cuvânt de la lansările de carte, a poeziilor şi 

a fragmentului din lucrarea la care munceşte în prezent cercetătoarea, 

observăm că în centrul atenţiei acesteia este educaţia pentru familie 

şi crearea optimului axiologic prin valorificarea eficientă a 

parteneriatului educaţional familie – şcoală – comunitate. 

Larisa Cuzneţov plasează în centrul pedagogiei familiei 

conceptul de educaţie pentru familie, abordat în contextul formării 

unei personalităţi integre, axate pe autocunoaştere şi 

autoperfecţionare continuă în consens cu perspectivele vieţii 
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individului centrat pe autoactualizare, reflecţie şi principiile 

filosofiei practice. 

Pentru Larisa Cuzneţov chintesenţa educaţiei constă în 

valorificarea armonioasă a culturii paideia-familiei şi paideia-

sociumului, în scopul cultivării şi formării personalităţii copilului în 

tripla ipostază a eficienţei umane de familist, profesionist şi cetăţean. 

Suntem convinşi că lucrările cercetătoarei, precum şi cursurile 

ţinute în calitate de profesor, nu pot lăsa indiferentă nici o persoană, 

care doreşte să trăiască în armonie cu sine, cu apropiaţii săi şi cu 

întreaga lume. 

Ca nimeni altul dintre intelectualii cercetării ştiinţifice în 

domeniul pedagogiei de la noi, Larisa Cuzneţov a identificat educaţia 

pentru familie ca „mâna dreaptă” a educaţiei generale a omului, 

afirmând că aceasta este cea mai preţioasă perlă din sistemul 

educaţional. Dumneaei cunoaşte în amănunte în ce constă valoarea 

educaţiei, apreciind înalt capacitatea specialistului de a vedea 

perspectivele. 

Beneficiarul acestei cărţi va examina, sperăm, şi îşi va reţine 

atenţia la toate rubricile, deoarece toate sunt la fel de interesante, 

trecând într-un registru biografic şi bibliografic o viaţă plină de 

„mustul” creaţiei pedagogice. 

 

         Ecaterina Scherlet,  

director al Bibliotecii Ştiinţifice  

 U.P.S. “Ion Creangă” din Chişinău 
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OMAGII 

Anii se perindă fulgerător şi aduc cu sine aniversările, frumos 

prilej de a gândi la persoanele pe care soarta (circumstanţele 

profesionale) ni le-a adus în preajmă. Vârsta unui pedagog nu se 

măsoară în ani, ci prin lumina faptelor, acestea constituind măsura şi 

calitatea destinului. Dacă totuşi bogăţia omului sunt anii, pentru 

doamna Larisa Cuzneţov, onorabila vârstă de 60 de ani este o 

provocare spre a reconstitui în memorie impresionabilul palmares al 

vieţii, pe paginile căreia sunt înscriși cei aproape 40 ani de activitate 

pedagogică, studiile sale de valoare și succesele generaţiilor de 

studenţi, masteranzi, doctoranzi, ce vorbesc cu recunoștinţă despre 

prezenţa sensibilă și profund umană a profesoarei lor.  

Deşi nu există un barometru ce măsoară succesul, imaginea de 

a fi pedagogul care a marcat devenirea multora dintre educaţi, este 

un serios indicator al eficienţei sale în care s-au conjugat inteligenţa, 

vocaţia și demnitatea.  

Efervescenţa personalităţii dumneaei demonstrează că anii nu 

au luat-o în seamă. Mereu entuziasmată, ambiţioasă şi perseverentă, 

doamna Larisa Cuzneţov dezvoltă spiritul de familie nu numai acasă, 

ci şi în mediul universitar, unde a întemeiat o nouă direcţie de 

cercetare – Pedagogia familiei, promovând cu profesionalism, 

măiestrie şi perspicacitate educaţia axată pe valorile familiei, subiect 

al celor peste 110 publicaţii. 
Din universul virtuţilor umane ce o caracterizează pe doamna 

Larisa Cuzneţov: responsabilitatea şi punctualitatea, abnegaţia şi 

devotamentul pedagogic, iscusinţa şi talentul, sunt unele esenţiale, 

consolidate de-a lungul anilor, devenind constante ale personalităţii 
sale. Acestea fac posibil faptul ca doamna Cuzneţov Larisa să 

rămână a fi constant sursă de inspiraţie şi căldură pentru colegi, 

studenţi, cercetători în momente de incertitudine. 

Multstimată doamnă Larisa Cuzneţov, pentru toate acestea vă 

preţuiesc şi apreciez mult participarea dvs. în multitudinea 

activităţilor catedrei Ştiinţe ale Educaţiei. Vă urez sănătate, 



 8

rezistenţă, prosperitate profesională şi bucuria de a trăi mulţi ani 

înainte împreună cu cei dragi. 

                             Cu sentimente de admiraţie, Maia Cojocaru 

    *** 

Felicitări şi consideraţie, Doamnă Profesor Larisa 

Cuzneţov, cu ocazia jubileului, pentru dăruire cu vocaţie rolului 

asumat! 

 V-aţi realizat ca profesor – cercetător, reflectând  la  practica 

educaţională pe care aţi acumulat-o pe parcursul anilor, conştientă 

fiind de responsabilitatea Dvs. în a cultiva studenţilor practici 

investigative şi reflexive, spiritul autonomiei în învăţare şi 

activismul. 

 Apreciez competenţa energizantă pe care o aveţi, care îi face 

pe colegi, studenţi şi doctoranzi să se implice în activitate, în 

rezolvarea problemelor şi în căutarea soluţiilor alternative. 

Deschiderea faţă de descoperirea noului, încurajarea 

originalităţii, receptivitatea şi volumul de muncă pe care îl realizaţi în 

diverse instituţii din ţară poate constitui un model de urmat pentru 

universitari. 

Vă apreciem, ne dorim să fiţi alături în munca de echipă, 

pentru a dezvolta în continuare un climat favorabil unei conlucrări 

fructuoase, caracterizat prin tonalitate afectivă pozitivă şi exigenţa 

Dvs. La mulţi ani! 
                                       Cu deosebit respect, Ludmila Papuc 

      

*** 

Multstimată şi dragă doamnă Larisa Cuzneţov! 

Oportunitatea de a serba aniversarea dvs. este o ocazie de a 

confirma ceea ce e cunoscut pentru toţi:  v-aţi născut în zodia 

Dragostei de oameni şi a Dăruirii, aţi cules cu răbdare şi înţelepciune 

rodul muncii de peste ani şi aţi reuşit nu doar să priviţi la înălţimea 

muntelui, dar să fiţi pe vârf, căci fiecare vrea să trăiască pe vârful 

muntelui, însă toată fericirea şi creşterea vin în timp ce îl urci! 

Deosebita erudiţie v-a permis să pătrundeţi cu profunzime în 

tot ce realizaţi: de la comunicare la tratat, de la sfat la consiliere 
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profesională, de la îndrumare pedagogică la coordonare ştiinţifică, de 

la evaluare la expertizare. Puţine sunt domeniile neexplorate, de 

aceea şirul poate continua la nesfârşit, căci să acumulezi un număr 

convingător de ani pe treptele învăţământului este un rezultat, mai 

mult ca atât, este un curaj. Îndrăznesc să afirm cu cea mai mare 

certitudine, că dna Cuzneţov Larisa a atins o maturitate profesională 

în învăţământul superior demnă de cele mai înalte aprecieri - 

profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie, fără a se 

transforma în sclavul obişnuinţei nici la aceşti ani. Este limpede că 

valoarea mare a rezultatelor decurge din calităţile pedagogului 

competent care sunteţi. 

În acest sens, asistăm în fiecare zi la completarea simultană a 

teoreticianului, metodologului, psihologului, cercetătorului şi a 

numelui de „femeie” a doamnei Larisa Cuzneţov.  Mereu sprintenă şi 

energică,  te surprinde prin pasiunea faţă de tot ce face şi te 

„contaminează” imediat de emoţiile ce învaţă ochii să strălucească, 

oftatul să surâdă şi sufletul să vibreze.  

La mulţi ani de bucurie a împlinirii adevărate, dragă 

omagiată! 

Larisa Sadovei 

 

*** 

Уважаемая доамна Лариса! 

В этом событии всё слилось воедино: силы природы, 

мудрость и участие ваших родных, неисчерпаемые источники 

культурного наследия и тепло родного дома. В этом окружении 

появился такой замечательный феномен – неиссякаемый 

источник энергии, любознательности и доброты – наша Лариса. 

Вы поистине очень многогранна и наша жизнь всегда 

высвечивает в Вас разные стороны вашего таланта. 

В одночасье можно увидеть первоклассного специалиста, 

глубокого и оригинального учёного, великолепного 

организатора, искреннего человека, заботливую маму и 

настоящую подругу. 

И сегодня мы желаем Вам оставаться такой же прекрасной 

устроительницей вашего мира, где каждое слово и дело – это 
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созидание, строгий выверенный подход, уместное участие, 

заинтересованное сопереживание и ответственность. 

Будьте всегда здоровой, красивой, яркой, нежной, 

необыкновенной и притягательной – такой какой мы Вас знаем 

и любим. 

                                                                     Анна Болученкова  

 

                                            *** 

În această zi frumoasă, 

S-aveţi mult succes în viaţă. 

Numai zile zâmbitoare, 

Numai răsărit de soare. 

Noi din suflet vă dorim 

Sănătate şi-mplinire! 

S-aveţi parte de iubire 

Şi de multă fericire, 

Norocul să vă însoţească, 

Speranţa să nu vă părăsească. 

La mulţi ani! 

 

Cu respect, Olga Manciu 

 

*** 

 O zi specială pentru o femeie deosebită! 

Cu prilejul frumosului jubileu, mult stimată doamnă Larisa 

Cuzneţov, Vă urez sănătate şi prosperitate, succese remarcabile în 

activitatea profesională, putere de muncă şi ani mulţi de viaţă 

rodnică, plini de vigoare. 

Veronica Oboroceanu  

 
*** 

Vocaţia pedagogică e ceva mai mult decât o profesie, aceasta 

mai însemnând şi o mare deschidere şi dragoste faţă de oamenii 

cărora le împărtăşeşti propria experienţă. 
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Prin acţiunile sale, doamna Larisa Cuzneţov crează un cadru 

permanent de interacţiune pozitivă. Cultura mesajului transmis şi 

limbajul pedagogic te fascinează. 

Doamna Larisa Cuzneţov cunoaşte cele mai diverse strategii de 

influenţă pozitivă, demonstrând respect şi corectitudine, exprimând 

interes pentru aspiraţiile și problemele studenţilor, ajutându-i să se 

simtă în siguranţă. 

Cine cunoaşte experienţa profesională a doamnei Larisa 

Cuzneţov s-a întrebat, probabil, măcar o dată, care este secretul 

succesului? 

Măiestria dumneaei vine din iscusinţa de a transforma 

discursul didactic teoretizat şi sofisticat într-o povaţă de viaţă demnă 

de urmat! Ferit de clişee şi afirmaţii false, discursul dumneaei este 

unul coerent şi fluent, flexibil şi indulgent, și original, adaptând  

mesajul didactic la cerinţele sociale de zi cu zi, care este însăşi viaţa! 

Iurie Ilaşcu 

 

*** 

Larisa Cuzneţov şi-a făurit un nume, cunoscut şi apreciat în 

domeniul în care activează, ghidând destine umane, rafinând 

caractere şi lustruind minţi.  

E un profesor înnăscut, care te face să înţelegi totul şi să doreşti 

s-o surprinzi, s-o provoci să-ţi spună mai mult. E o Doamnă pe care o 

ţii minte toată viaţa, dacă ai avut norocul să-ţi fie Dascăl. 

Zecile de cărţi, numeroasele articole ştiinţifice în reviste de 

specialitate, comunicările ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional 

semnate de Larisa Cuzneţov au pătruns de mult în conştiinţa 

profesorilor şi studenţilor, definind-o pe autoare ca pe unul dintre cei 

mai calificaţi specialişti în domeniul pedagogiei moderne. 

Livia Martâniuc 

 

*** 

Arta vieţii 

Simţim în acest om un suflet care vibrează ritmic în unison cu 

sufletele miilor de pedagogi, elevi, studenţi, părinţi, care radiază 

bunătate, căldură, iubire, talent, competenţă profesională. Un mare 
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pedagog, care nu este indiferent de soarta studenţilor, pentru că are 

datoria morală de om. 

Urmărim în viaţa dumneaei coerenţă ştiinţifico-didactică şi 

activitate fructuoasă, plină de realizări consacrate artei de a-i educa 

pe cei mici şi pe cei mari. 60 de ani reprezintă bilanţul unui 

profesionist ambiţios. Cele circa 110 titluri ştiinţifico-didactice 

abordează probleme vizând filosofia educaţiei, educaţia pentru 

familie, consiliere psihopedagogică etc.  

Doamna Larisa Cuzneţov demonstrează asiduitate în activitate, 

insistenţă în promovarea ştiinţei şi practicii pedagogice în 

corespundere cu cerinţele avansate, în baza concepţiilor pedagogice 

moderne, promovează cu dăruire de sine experienţe în domeniul 

educaţiei, fiind plină de idei și energie pentru a continua acest drum-

viaţă, oferă ce are mai bun studenţilor, cadrelor didactice, 

doctoranzilor şi cetăţenilor Republicii Moldova. 

Dm. Patraşcu 

 

*** 

Sunt frunze care nu cad 

Chiar dacă bate vântul, 

Sunt oameni care nu se uită 

Chiar dacă trece timpul: 

Un gând frumos pentru o eternitate 

Mult noroc şi sănătate! 

Elena Davidescu 
 

*** 

Chiar dacă anii îşi lasă amprenta pe chipul Dumneavoastră, Vă 

dorim ca-n suflet să rămâneţi mereu tânără.  

Cu profund respect, studenţii de 

la facultatea Pedagogie. 

 

*** 

Bucuria vine de la locurile simple, fericirea de la persoanele 

iubite, iar cuvintele frumoase din partea noastră.   Doamnă LARISA 

CUZNEŢOV,  nu vă dorim viaţa unui trandafir că e prea scurtă, dar 
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nici viaţa unei stele, căci e prea lungă, dar să aveţi parte de 

frumuseţea trandafirilor şi strălucirea stelelor. În această zi 

deosebită vă mulţumim pentru luminosul cuget, pentru puterea, 

dragostea şi răbdarea, care ne-au motivat, pe parcursul anilor de 

studii, să tindem spre mai mult. Vă suntem recunoscători, dnă 

Profesor. 

 Vă urăm sănătate ca să păstraţi ceea ce aveţi. 

 

La mulţi ani, studenţii grupei 306, 

facultatea Pedagogie. 
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REPERE BIOGRAFICE 

 

Sunt descendentă dintr-o familie de pedagogi cu tradiţii 

frumoase de cultivare a demnităţii, onestităţii, gustului pentru carte, 

frumos şi în educaţia omului. 

Bunicii şi părinţii au activat câte jumătate de secol în 

învăţământ. 

Sunt ferm convinsă că am venit şi eu pe lume pentru a continua 

opera lor. Consider că cel mai frumos şi cel mai responsabil lucru 

este procesul de formare a personalităţii individului.  

M-am născut la 29 iunie 1951 în oraşul Bălţi. Am fost un copil 

dorit, multaşteptat, ocrotit de trei fraţi, părinţi şi bunici. Familia 

Secrieru a trecut prin multe greutăţi, dar a fost unită şi prietenoasă. 

Comunicarea şi jocurile cu fraţii m-au făcut activă, curajoasă, 

modestă, perseverentă şi volitivă. Cred că înţelegerea şi respectul pe 

care îl manifest pentru bărbaţi îşi au originea în copilărie. Consider 

că noi, femeile, cunoaştem puţin bărbaţii şi nu valorificăm eficient 

potenţialul lor nativ de apărător şi ocrotitor înţelept. 

Din copilărie mi-au rămas în memorie plimbările de seară în 

natură cu întreaga familie şi şezătorile de creaţie (aşa le numeau 

scumpii mei părinţi), unde noi, cei patru copii, în colaborare cu 

părinţii, iar deseori şi cu bunicii, cântam, dansam, înscenam momen-

te interesante din viaţa noastră, lecturam fragmente din operele care 

ne-au impresionat, declamam, compuneam versuri... 

La şcoală am învăţat cu plăcere şi asiduitate, am făcut sport, 

pictură, am cântat în corul şcolii. 

Deşi părinţii au dorit să devin medic şi am absolvit cu 

menţiune Şcoala de Medicină din or. Soroca, am lucrat câţiva ani 

conform specialităţii, totuşi doream mult să mă aflu în şcoală, să mă 

ocup de educaţia copiilor, să-i învăţ ceva util, interesant. 

Trăiam mereu acut o senzaţie deosebită, care persistă până 

astăzi: dacă cunosc ceva nou mă grăbesc să transmit aceste 

cunoştinţe discipolilor mei. Mă bucură mult faptul când sugestiile, 

sfaturile mele de psiholog le ajută oamenilor în soluţionarea unor 

dificultăţi. 
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Cred că anume această tendinţă a fost decisivă în orientarea 

mea spre pedagogie şi psihologie. 

În 1978 am absolvit Institutul Pedagogic de Stat „A. Russo" 

din Bălţi, facultatea de pedagogie şi psihologie. 

Activitatea didactică am început-o în calitate de educator la 

grădiniţa de copii, apoi am lucrat ca psiholog. Am predat pedagogia 

şi psihologia viitorilor pedagogi şi artişti plastici. După 1983 am 

început a cerceta variate aspecte ale procesului educaţional, punctul 

de pornire fiind stagiul de perfecţionare în Moscova. 

Problema educaţiei familiale, etica relaţiei părinţi-copii, rolul şi 

funcţia părinţilor în transmiterea valorilor etern-umane m-a pre-

ocupat permanent. Cercetările realizate în domeniul educaţiei fami-

liale mi-au permis să obţin gradul ştiinţific de doctor în pedagogie. 

În 2004 am finalizat postdoctoratul la Universitatea Pedagogică 

de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, iar în 2005 am susţinut teza de 

doctor habilitat cu tema: Fundamente teoretice şi metodologice ale 

educaţiei pentru familie. Am avut un şir de stagii peste hotare: în 

România, Danemarca, Marea Britanie, Germania, Rusia, Ucraina etc. 

De asemenea particip activ la variate conferinţe naţionale, 

internaţionale, proiecte educaţionale şi întruniri ştunţifico-metodice 

cu cadrele didactice. Am iniţiat şi dirijat mulţi ani o asociaţie non-

guvernamentală Universul familiei, şi am organizat şcoli pentru 

părinţi, cluburi pentru adolescenţi şi tineri privind cultura relaţiilor 

familiale. 

Mă consider realizată nu numai ca pedagog acumulând 38 de 

ani în învăţământ; cercetător ştiinţific (32 de ani), dar şi ca partener 

familial, soţie (33 de ani), pe care îi consider fericiţi; ca mamă am o 

fiică cuminte şi talentată, care continuă opera educaţiei; ca bunică am 

un nepot de 18 ani care manifestă un comportament onest şi demn, 

posedă aptitudini în domeniul ştiinţelor reale. 

Astăzi continuu investigaţiile cu caracter teoretico-aplicativ în 

domeniul educaţiei pentru familie. 

În încheiere ţin să menţionez că armonia şi înţelegerea în 

familie amplifică potenţialul creativ al omului. Educaţia de calitate în 

familie, pentru familie, prin intermediul familiei şi a învăţământului, 

constituie un credo al vieţii, activităţii mele ştiinţifice şi didactice. 
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CURRICULUM VITAE 

Date personale: 

 

Numele 

Prenumele 

Ziua, luna  

     şi anul naşterii 

Locul naşterii 

Telefon 

E-mail 

Adresa 

Locul  

de muncă 

 

Gradul   

ştiinţific 

Titlul 

ştiinţifico-didactic 

 

Studii şi stagieri: 

 

2005 

 

 

2002-2004 

 

 

2001- 2004 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

Cuzneţov 

Larisa 

29 iunie 1951 

 

or. Bălţi, Republica Moldova 

76 – 57 – 87; mob.: 069 77 – 49 – 07 

larisacuznetov@mail.ru 

mun. Chişinău, bd. Dacia 47, ap. 153 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion    

Creangă” din Chişinău, Catedra Ştiinţe    

ale Educaţiei 

doctor habilitat în pedagogie 

 

profesor universitar 

 

 

 

 

Susţinerea tezei de doctor habilitat în 

pedagogie 

 

Postdoctorat, Universitatea Pedagogică 

de Stat „Ion Creangă” din Chişinău 

 

Seminare ştiinţifico-practice, mese 

rotunde la problema democratizării societăţii: 

educaţia pentru democraţie; educaţia pentru 

toleranţă (Pro-Didactica); educaţia de gen şi 

drepturile copilului (Pro-Didactica) etc. 

Moskova – Harikov. Academia 

Populară Ukraineană în colaborare cu 

Institutul Psihologiei; Institutul Etnologiei şi 

Antropologiei a AŞR. Obiectivul major: 
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   2002 

 

 

 

2001 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

1995-1998 

 

 

1991 

 

 

 

 

1990 

 

 

 

 

1973-1978 

 

 

 

1966-1970 

 

Activitatea 

Procesele etnopsihologice şi socioculturale în 

contemporaneitate 

 

Stagiere în Danemarca. Obiectivul 

major: Democraţie, educaţie, cultură, 

societate civilă 

 

Stagiere Danemarca – Germania – 

Olanda. Obiectivul major: Activitatea 

centrelor de criză / consiliere şi asistenţă 

psihopedagogică 

  

Marea Britanie: Atelier de formare şi 

schimb de experienţă în domeniul culturii 

relaţiilor umane şi educaţiei în familie 

 

Doctoratul Institutul de Ştiinţe 

Pedagogice şi Psihologice, or. Chişinău 

 

România, Universitatea Cluj-Napoca, 

Cursuri de perfecţionare în domeniul 

psihologiei generale, psihologiei sociale şi 

pedagogiei 

 

Cursuri de perfecţionare, schimb de 

experienţă în domeniul pedagogiei şi 

psihologiei artelor; România, Liceul de Arte 

„O. Băncilă”, Iaşi 

 

Institutul Pedagogic de Stat „A. Russo”, 

or. Bălţi, facultatea de Pedagogie şi 

Psihologie, specialitatea: Pedagogie şi 

Psihologie (preşcolară) 

Şcoala de medicină, or. Soroca 
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profesională 

 

1998 - 2000 

 

 

 

1995 – 2011 

 

 

 

1993 - 2011 

 

 

 

1980 - 1998 

 

 

 

 

1978 – 1980 

 

 

1973 - 1978 

 

 

 

 

1970 - 1973  

 

 

 

Notă: 

 

Grade ştiinţifice şi 

titluri didactice: 

 

 

 

Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi 

Psihologice / şef-laborator Pedagogie şi 

psihologie comparată 

 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” din Chişinău, Catedra Ştiinţe ale 

Educaţiei, profesor universitar 

 

Activitate în calitate de psiholog prin 

cumul, Liceul de muzică „C. Porumbescu”; 

Liceul Teoretic „I. Haşdeu”; Concordia 

 

Colegiul Republican de Arte Plastice 

„A. Plămădeală”, profesor de pedagogie şi 

psihologie; director adjunct responsabil de 

munca instructiv-educativă 

 

Secţia orăşenească a învăţământului 

public din Chişinău, metodist 

 

Activitatea pedagogică: şef – grădiniţă 

de copii; metodist; inspector metodist în 

domeniul educaţiei preşcolare, secţia raională 

a învăţământului public Orhei 

 

Activitate în domeniul medicinii (r. 

Orhei) 

 

 

Activitatea ştiinţifică în calitate de 

cercetător din 1980 
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2008 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

2001 

 

 

1998 

 

 

 

 

 

Acordarea titlului ştiinţifico-didactic de 

profesor universitar 

 

Susţinerea tezei de doctor habilitat în 

pedagogie. 

Tema tezei de doctor habilitat: 

Fundamente teoretice şi metodologice ale 

educaţiei pentru familie; specialitatea: 

13.00.01 – Pedagogie generală 

 

Acordarea titlului ştiinţifico-didactic de 

conferenţiar universitar 

 

Susţinerea tezei de doctor  în 

pedagogie: Fundamente psihopedagogice de 

profilaxie şi soluţionare a conflictelor 

adolescenţi-părinţi; specialitatea: 13.00.01 – 

Pedagogie generală 

 

 

Posedă limbile: 

Limba maternă: 

Posedă foarte bine: 

La nivel cotidian: 

Hobby: 

 

română 

rusa, ucraineana 

franceza, engleza 

yoga, muzica, literatura, dramaturgia, 

compunerea versurilor. 
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ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 

 

Circa 110 publicaţii ştiinţifice, lucrări metodice,  

monografii. Cele mai importante publicaţii: 

- Educaţie prin optim axiologic. Teorie şi practică. Chişinău: 

CEP USM, 2010. 159 p.  

- Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei. 

Chişinău: CEP USM, 2008. 624 p. 

- Jocul copilului şi cultura educaţiei familiale. Chişinău: CEP 

USM, 2007. 220 p. 

- Curriculum Educaţia pentru familie. Chişinău: Museum, 

2004. 280 p. 

- Educaţia pentru familie în preşcolaritate. Chişinău: Stel/Part, 

2005. 64 p. 

- Dimensiuni psihopedagogice şi etice ale parteneriatului 

educaţional. Chişinău: CEP UPS “Ion Creangă”, 2002. 108 p. 

- Etica educaţiei familiale. Chişinău: CEP ASEM, 2000. 297 p. 

- Intercomunicarea familială. Modalităţi de soluţionare a 

conflictelor adolescenţi – părinţi.Chişinău: CEP ASEM, 1997. 64p. 

          - Relaţiile adolescenţi – părinţi. Chişinău: CEP ASEM, 1995. 

65p. 

Lucrări ştiinţifice în colaborare 

- Banuh N. Filosofia educaţiei. Chişinău: CEP UPS “Ion 

Creangă”, 2004. 230 p. 

- Granaci L., Granaci M. Dragostea, Viaţa, Familia. Chişinău: 

2000. 309 p. 

Conducător ştiinţific 

- Dumitru, Carolina. Condiţii pedagogice ale învăţării prin 

cooperare a elevilor din învăţământul primar (limba engleză): teza 

de doct. în pedagogie / cond. şt.: Larisa Cuzneţov; Univ. Ped. de 

Stat “I. Creangă”. – Ch.: S. n., 2011. 

- Mutu, Tatiana. Familia şi preadolescentul. Strategii ale 

educaţiei de gen / coord. şt.: Larisa Cuzneţov; Univ. Ped. de Stat  
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“I. Creangă”. – Ch.: S. n., 2010. 

- Mutu, Tatiana. Fundamente psihopedagogice ale educaţiei de 

gen a preadolescentului în cadrul familiei: teza de doct. în pedagogie 

/ cond. şt.: Larisa Cuzneţov; Univ. Ped. de Stat “I. Creangă”. – Ch.: 

S. n., 2010. 

- Racu, Tatiana. Formarea conduitei civice la adolescenţi în 

condiţiile democratizării societăţii: teza de doct. în pedagogie / cond. 

şt.: Larisa Cuzneţov; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2007. 

- Melinte, Diana. Condiţiile psihopedagogice şi metodologia 

aplicării aprobării şi dezaprobării în cadrul educaţiei familiale: teza 

de doct. în pedagogie / cond. şt.: Larisa Cuzneţov; Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei . – Ch.: S. n., 2006. 

 

Consultant ştiinţific 

- Puiu, Ivan. Elaborarea modelului de acordare a serviciilor de 

intervenţie timpurie pentru copiii cu dizabilităţi în Republica 

Moldova: teza de doct. în medicină / cons. şt.: Larisa Cuzneţov; 

Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”. – Ch.: S. 

n., 2008. 

Referent 

- Bodrug-Lungu, Valentina. Teoria şi metodologia educaţiei de 

gen: teza de doct. în pedagogie / ref.: Larisa Cuzneţov; Univ. de 

Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2009. 

 

Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat 

- Borozan, Maia. Teoria şi metodologia dezvoltării culturii 

emoţionale a cadrelor didactice: teza de doct. hab. în pedagogie / 

mem. cons. şt.: Larisa Cuzneţov; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: 

S. n., 2011. 

- Baraliuc, Nadejda. Formarea competenţei de receptare a 

textelor literare de către copiii de vârstă preşcolară mare: teza de 

doct. în pedagogie / mem. cons. şt.: Larisa Cuzneţov; Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei . – Ch.: S. n., 2010. 

- Tolstaia, Svetlana. Particularităţi psihologice ale 

autoactualizării femeii de vârstă mijlocie: teza de doct. în psihologie 

/ mem. cons. şt.: Larisa Cuzneţov; Univ. de Stat din Moldova. – 
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Ch.: S. n., 2010. 

Participare în proiecte / cercetare şi popularizare a ştiinţei 

 

- 2011 - 2015 Proiectul Paradigme, modele, metode şi tehnici 

de educaţie integrală, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sectorul 

Teoria Educaţiei, funcţia: coordonator – cercetător ştiinţific. 

 

 - 2007 – 2011 Proiectul de cercetare – implementare a 

reperelor filosofice şi moral-etice de valorificare a educaţiei familiale 

prin intermediul formării competenţelor parentale / Liceul Teoretic 

“Iulia Haşdeu”, mun. Chişinău. 

 

- 2009 – 2010 Proiectul republican de consiliere 

psihopedagogică radiofonică cu genericul: Familia. Educaţia 

familială şi fenomenul copiii străzii. Autor / coordonător proiect. 

Radio Sănătatea. Chişinău. 

 

- 2008 - 2009 Proiectul de elaborare a Curriculumului 

preşcolar / Ministerul Educaţiei Republica Moldova în colaborare cu 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Coordonator / autor al 

compartimentului Dezvoltarea personală, educaţia pentru familie şi 

viaţa în societate. 

                                                 

- 2003 - 2009 Proiectul radiofonic la Moldova 1 Universul 

familiei. În colaborare cu V. Scorpan / prezentatoare, autor şi expert-

consultant în cadrul emisiunilor. Scop: popularizare a ştiinţei şi a 

valorilor socioculturale ce ţin de familie şi educaţia familială. 

 

 - 2008 - 2009 Proiectul Educaţie pentru toţi / Moldova,  

Civis/ expert. 

 

 - 2005 - 2011 Colaborare de consiliere a copiilor şi formare 

psihopedagogică a educatorilor. Centrul de educaţie şi formare 

pentru copii şi tineret Concordia. 

 

- 2004 Proiectul Dezvoltarea psihosocială a copiilor în 
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familiile dezintegrate din Republica Moldova / Pro-Didactica, 

aspectul Etica comportamentului şi a relaţiilor copii-părinţi în 

cadrul familiilor dezintegrate / formator. 

 

-  2002 Şcoala de vară I Educaţia de gen: probleme şi soluţii. 

Chişinău – Vadul lui Vodă / formator, aspectul Educaţia de gen şi 

conflictele în familie.   

 

-  2001 Şcoala de vară Dezvoltarea gândirii critice. Chişinău – 

Holercani / participant.  

 

- 2002 – 2011 Proiectul Tehnologii educaţionale: Laboratorul 

„Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice”, Universitatea 

Pedagogică de Stat “Ion Creangă” / cercetător ştiinţific superior, 

coord. V. Mândâcanu. 

 

- 1999 – 2009 Proiectul Teoria şi metodologia educaţiei 

preşcolare. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei / cercetător ştiinţific 

superior, coord. S. Cemortan. 

 

 -  1993 – 2011 Participări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale; seminarii metodologice; mese rotunde organizate de 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi asociaţii 

nonguvernamentale.                                           
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ACTIVITATEA  DIDACTICĂ  

 

Universitatea de Stat din Moldova 

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” 

 

Cursuri predate: 

Pedagogie generală, Teoria şi metodologia instruirii 

Psihologia generală; Psihologia vârstelor 

Teoria şi metodologia educaţiei 

Etica pedagogică 

Istoria pedagogiei 

Consilierea educaţională 

Pedagogia familiei, Teoria şi metodologia cercetării 

Filosofia şi etica creştină 

Conflictologia familială 

Etica relaţiilor familiale 

Filosofia educaţiei 

Pedagogia şi psihologia familiei 

Filosofia şi axiologia educaţiei 

Management educaţional ş.a. 

 

Activitatea instructiv-metodică 

Curriculumuri disciplinare la cursurile opţionale:  

Pedagogia experimentală  

Pedagogia corecţională 

Filosofia educaţiei şi pedagogia creştină  

Educaţia pentru familie  

Educaţia şi consilierea părinţilor.  

 

Curriculumuri disciplinare 2010-2011: 

1. Pedagogia Familiei, ciclul I, special. Pedagogie socială 

2. Pedagogia şi psihologia familiei, ciclul II, special. 

Consilierea şi educaţia familiei 
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3. Cercetarea psihopedagogică, ciclul I, special. Pedagogie 

socială 

4. Filosofia educaţiei, ciclul I, special. Pedagogie socială 

5. Filosofia şi axiologia educaţiei, ciclul II, special. 

Consilierea şi educaţia familiei 

6. Teoria şi metodologia cercetării pedagogice, ciclul I, 

special. Pedagogie şi Limba Engleză 

7. Consiliere educaţională, ciclul I, special. Pedagogie şi 

limba engleză, în colaborare cu C. Calaraş 

8. Pedagogia comportamentală, ciclul I, special. Pedagogie 

socială, în colaborare cu O. Manciu 

9. Axiologia educaţiei, ciclul I, special. Pedagogie şi Limba 

engleză, în colaborare cu O. Manciu 

10. Introducere în specialitate şi pedagogia socială, ciclul I, 

special. Pedagogie socială, în colaborare cu E. Davidescu 

11.  Asistenţă psihopedagogică şi socială, ciclul I, special. 

Pedagogie socială, în colaborare cu E. Davidescu 

12.  Metodologia intervenţiei sociale, ciclul I, special. 

Pedagogie socială, în colaborare cu E. Davidescu 

13.  Drepturile omului şi protecţia socială a omului, ciclul I, 

special. Pedagogie socială, în colaborare cu E. Davidescu 

14.  Asistenţa persoanelor abuzate, ciclul I, special. 

Pedagogie socială, în colaborare cu E. Davidescu 

15.  Asistenţa în domeniul sănătăţii mintale, ciclul I, special. 

Pedagogie socială, în colaborare cu E. Davidescu 

16.  Integrarea socială, ciclul I, special. Pedagogie socială, în 

colaborare cu E. Davidescu 

17.  Terapii sociale integrate, ciclul I, special. Pedagogie 

socială, în colaborare cu E. Davidescu 

18.  Servicii sociale individualizate, ciclul I, special. 

Pedagogie socială, în colaborare cu E. Davidescu. 
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SPICUIRI DIN REFLECŢIILE COLEGILOR 

LA SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT 

 

 Rezultatul cercetării realizate – elaborarea Sistemului educaţiei 

pentru familie reprezintă o valoare incontestabilă, care este şi va 

rămâne actual atâta timp cât va exista cultura neamului nostru. 

Lucrarea (teza de doctor habilitat) este importantă şi originală 

nu numai din punct de vedere teoretic, ci şi aplicativ, ea denotă o 

măiestrie deosebită a cercetătoarei în ceea ce priveşte 

conceptualizarea problemei, elaborarea şi experimentarea strategiilor 

formative, aplicarea modelizării pedagogice în educaţia pentru 

familie. 

Consider valoros conceptul de management familial, care a fost 

definit ca fenomen important, complexitate structural – funcţională 

de acţiuni ce presupun planificarea – organizarea – dirijarea – 

monitorizarea – administrarea familiei de către membrii ei adulţi.  

Abordarea fenomenului dat este una de pionierat în ştiinţele 

educaţiei. 

D. Patraşcu, dr. hab. în ped., prof. univ. 

 

 

 Larisa Cuzneţov demonstrează nu numai competenţă 

profesională şi investigativă, conduită moral-etică impecabilă, ci şi 

un talent deosebit de îmbinare a creativităţii personale cu praxiologia 

şi studiul ştiinţei, filosofiei educaţiei culturii familiei. 

V. Guţu, dr. hab. în ped., prof. univ. 

 

 

 Suntem martori la un fenomen important şi frumos, când în 

ştiinţa pedagogică vin femeile, menţionez acest lucru nu pur şi 

simplu ca element de gen, ci şi ca element original, nou de cercetare, 

prezentare, interpretare a investigaţiei. 

Cercetarea realizată atât de amplu şi convingător ne oferă 

posibilitatea să constatăm că avem în faţă o personalitate demnă de a 

o numi nu Doamnă cercetătoare, ci Cercetătoare – Doamnă.   
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V. Pâslaru, dr. hab. în ped., prof. univ. 

 

 

Teza de dr. habilitat “Fundamente teoretice şi metodologice ale 

educaţiei pentru familie” este unicală, foarte necesară societăţii, 

familiei şi instituţiilor de învăţământ, indiferent de rangul lor. 

Pentru prima dată în practica educaţională s-a elaborat şi 

validat un curriculum integrat, centrat pe copil, elev, student, părinte, 

pe care îl poate aplica grădiniţa de copii, şcoala, universitatea. 

Analiza şi clasificarea familiei din perspectivă 

sociopsihopedagogică, Modelul familiei ce posedă cultura toleranţei, 

Modelul pedagogic interacţional al educaţiei pentru familie, 

Mecanismul de interrelaţionare a componentelor identităţii 

comportamentului moral cu exigenţele societăţii democratice 

reprezintă fondul de aur al cercetării realizate şi, desigur, că sunt 

instrumente eficiente de formare a familistului. 

Abordarea concomitentă a familiei şi unităţii de învăţământ în 

calitate de actor, agent şi partener educaţional este o reuşită deosebită 

a lucrării. 

V. Bodrug, dr. hab. în ped., conf. univ. 

 

 

 Lucrând împreună la aceeaşi catedră, vreau să menţionez că 

dna L. Cuzneţov este un colaborator onest, disciplinat creativ, 

comunicabil. Cursurile fundamentale şi cele opţionale privind 

problematica familiei sunt solicitate de studenţii tuturor facultăţilor. 

Consider că cercetarea este foarte importantă prin faptul abordării 

educaţiei pentru familie din perspectiva problematicii lumii 

contemporane. 

Nu cunosc ca tema dată să fi fost abordată de cineva într-un 

mod atât de amplu şi profund nici în spaţiul european, nici în Rusia. 

L. Papuc, dr., conf. univ. 

 

 

 Astăzi am avut ocazia să auzim o personalitate ce poate fi 

numită model de profesionalism şi competenţă; model de 
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comportament etic şi onest în cercetare, activitatea didactică şi 

familie. 

S. Goncearuc, dr., conf. univ. 

 

 

Consemnez atitudinea grijulie şi responsabilă a cercetătoarei 

faţă de pedagogizarea părinţilor şi promovarea valorilor familiale. 

A. Racu, dr. hab., conf. univ. 

 

 

În plan ştiinţific, dna Larisa Cuzneţov, de facto, a elaborat 

pentru prima dată în ţară fundamentele teoretice şi metodologice ale 

educaţiei pentru familie. 

Aceste fundamente ne demonstrează posibilităţile evoluţiei 

familiei şi a educaţiei pentru familie din perspectiva antropologiei 

pedagogice. 

S. Cemortan, dr. hab., prof. univ. 

 

 

Consider Curriculumul Educaţia pentru familie foarte original. 

Metoda integrativă, care stă la bază, i-a permis cercetoarei să 

elaboreze şi să experimenteze obiectivele şi conţinuturile propuse în 

funcţie  de particularităţile de vârstă, începând cu vârsta preşcolară şi 

finalizând cu părinţii şi studenţii din universităţi. 

După cum ştiu eu, un astfel de curriculum prevăzut pentru toate 

vârstele, inclusiv adulţii, pentru cadrul formal şi nonformal în 

Republica Moldova nu este. 

L. Gagim, dr. hab., prof. univ. 

 

 

 O cercetare original gândită şi argumentată. Trebuie să ţinem 

cont de faptul că aşa de profund educaţia pentru familie în Republica 

Moldova n-a fost investigată. 

Dna Larisa Cuzneţov n-a mers pe calea cea mai simplă, nu ne 

propune o disciplină nouă de studiu la nivel formal, ci valorifică 
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potenţialul familiei şi al şcolii, propunând îmbinarea eforturilor 

acestora. 

În acest context, vreau să amintesc că emisiunile sale la radio 

TV, activităţile din instituţiile de învăţământ, asociaţia 

nonguvernamentală “Universul familiei” (întemeiată şi condusă de 

cercetătoare), activităţile de consiliere realizate în orfelinate (ca acte 

de caritate), contribuie la propagarea valorilor morale, a culturii 

relaţiilor familiale şi ajută oamenii în situaţii dificile. 

                               M. Terinte, dr. hab., prof. univ. 

                          

 

Ambele lucrări au fost elaborate de Larisa Cuzneţov în cadrul 

Laboratorului „Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice”, al 

universităţii şi au fost expertizate de noi şi laboratorul respectiv al 

Institutului  de Ştiinţe ale Educaţiei, sunt aprobate de Senatul 

Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” şi Consiliul Ştiinţific 

al Institutului  de Ştiinţe ale Educaţiei. 

 

Curriculumul Educaţia pentru familie este unul inedit, 

structura şi conţinutul lui corespund cerinţelor teoriei şi practicii 

pedagogiei postmoderne. 

În ceea ce priveşte Filosofia educaţiei, putem cu certitudine 

spune că lucrarea dată este un manual bun şi un ghid, deoarece acesta 

conţine reperele teoretice ale epistemologiei educaţiei, filosofiei 

analitice a educaţiei, axiologiei şi ontologiei educaţiei. Paralel cu 

aceasta, autoarea face o analiză detaliată a tendinţelor şi orientărilor, 

perspectivelor de dezvoltare a filosofiei educaţiei. 

Lucrarea conţine un suport aplicativ bine pus la punct, care 

include texte complementare, teme de reflecţie, glosar, date despre 

personalităţile marcante din domeniul filosofiei etc. Rubrica În 

ajutorul studentului conţine recomandări metodologice vizavi de 

organizarea – desfăşurarea unei discuţii filosofice; de realizare a 

analizei unui text filosofic, de elaborare a unui rezumat, eseu, referat 

filosofic. 

După introducerea în planurile de învăţământ a obiectului de 

studiu Filosofia educaţiei (2000), Larisa Cuzneţov, în colaborare cu 
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N. Banuh, au fost primii în Republica Moldova care au elaborat 

ghidul cu acelaşi generic. 

V. Mândâcanu, dr. hab., prof. univ. 

 

Opinii ale doctoranzilor şi masteranzilor 

 

Considerăm că am avut mare noroc în cariera profesională, 

deoarece am comunicat şi conlucrat cu doamna Larisa Cuzneţov. Noi 

o numim “mamă ştiinţifică”, “personalitate de viitor”, “enciclopedie 

ambulantă”. 

Sigur, comunicăm cu mulţi doctoranzi, masteranzi, cunoaştem 

diferite situaţii, însă o astfel de atitudine, abordare a discipolilor, 

căldură, dăruire, atenţie, efort de “iluminare”; muncă depusă pentru a 

ne perfecţiona şi a înţelege esenţa, rostul, şi tainele cercetării 

ştiinţifice, am întâlnit-o foarte rar într-o aşa fericită “constelaţie” 

inteligenţă – competenţă – onestitate – modestie, ca la Doamna 

Profesor. 

Deşi este un adevărat maestru în pedagogie (ne-a fost 

profesoară, coordonator la tezele de licenţă, de master), doamna 

Larisa Cuzneţov mai este un consilier şi psiholog practic “forte”. Ne-

a implicat şi pe noi în variate activităţi de voluntariat în orfelinate, 

şcoli, centre educaţionale. 

Noi suntem convinşi că multe persoane datorită ei s-au 

“îndrăgostit” în pedagogie, cercetare, filosofia educaţiei şi alte 

discipline universitare. 

Ne uimeşte vivacitatea, optimismul, cunoştinţele profunde, 

capacitatea de a le transmite generaţiei tinere, felul de a-şi organiza şi 

dirija viaţa. Doamna Larisa Cuzneţov este şi un adept al stilului 

sănătos de viaţă, practica yoga, cultura fizică încă din şcoală; este 

pedantă în tot ce ţine de morală, ştiinţă şi sănătate. 

Lucrarea “Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia 

familiei” (2008; 2009), ce conţine trei volume, o reprezintă ca 

cercetător care a fondat din punct de vedere teoretic şi metodologic 

Sistemul educaţiei pentru familie, abordând familia şi instituţia de 

învăţământ în calitate de actor, agent şi partener educaţional. 
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Temele noastre de cercetare, direct sau tangenţial reflectă 

problema centrală: formarea unui familist, cetăţean şi profesionist 

eficient. 

Doamna Larisa Cuzneţov coordonează în calitate de consultant 

ştiinţific şi teze de doctorat în medicină, care ţin de problematica 

familiei şi formarea părinţilor. 

Cu ocazia acestui eveniment frumos, exprimăm Doamnei 

Larisa Cuzneţov recunoştinţa noastră şi îi dorim sănătate, succese şi 

mulţi ani. 

La mai mult şi la mai mare, Doamnă coordonator ştiinţific. 

         Doctoranzii: Diana Melinte, doctor în pedagogie 

                     Tatiana Racu, doctor în pedagogie 

                     Tatiana Mutu, doctor în pedagogie 

                     Ion Puiu, doctor în medicină 

                     Carolina Dumitru, doctor în pedagogie 

                     Şpac Silvia, doctorandă I.Ş.E. 

                     Braghiş, Maria, doctorandă I.Ş.E 

                     Sorici Oxana, doctorandă U.P.S. “Ion Creangă” 

                     Geanina Zaharia, doctorandă U.P.S.  

                                                             “Ion Creangă”                                                                                                      

                     Răduţ Daniela, doctorandă U.P.S. “Ion Creangă” 

                     Apostol Stănică Iuliana, doctorandă U.P.S. “Ion 

                     Creangă”  

Noi suntem masteranzi la specialitatea “Pedagogia familiei”. 

Dna Larisa Cuzneţov este autorul acestui plan de învăţământ, ea 

predă cursurile fundamentale de Filosofie şi axiologie a educaţiei, 

Pedagogie şi psihologie a familiei. 

Noi o considerăm model demn de urmat în toate privinţele: 

predare, comunicare cu discipolii, competenţă şi atitudine 

profesională. 

Dna Larisa Cuzneţov ne-a învăţat să gândim pozitiv, să 

analizăm lucrurile din mai multe perspective, să fim active, să ne 

autoeducăm şi perfecţionăm continuu din punct de vedere moral, 

psihofizic, estetic şi, desigur, profesional. 
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Vă felicităm cu frumoasa aniversare şi Vă urăm o viaţă 

frumoasă în continuare, bucurii de la apropiaţi şi ca zâmbetul 

fascinant al Dvs. să nu dispară niciodată! 

             Cu mult drag şi profund respect: 

            Masteranzii: Ludmila Enache 

                                 Veronica Zghibarţa 

                                 Eugenia Siniţa 

                                 Irina Platon 

                                 Victoria Maftior 

                                 Daria Rusu 

 

Doamna Larisa Cuzneţov activează în calitate de psiholog de 

mai mulţi ani în liceu. Munceşte foarte mult cu copiii şi părinţii, ajută 

profesorii la soluţionarea dificultăţilor de ordin psihologic, dar şi 

pedagogic, metodologic pentru a-şi optimiza activitatea instructiv-

educativă. Datorită iniţiativei şi eforturilor depuse de dna Larisa 

Cuzneţov în liceu funcţionează activ Şcoala pentru părinţi şi Centrul 

de dezvoltare şi formare personală a adolescenţilor. 

Aici părinţii şi elevii învaţă a se autoanaliza, a se autoeduca şi 

a-şi armoniza relaţiile cu semenii. 

Am învăţat multe de la doamna profesor, însă urmează să ne 

contaminăm de la ea şi să menţinem optimismul, entuziasmul şi 

bunăvoinţa ei, încrederea în oameni. 

Eleonora Goncear, directorul Liceului Teoretic  

“I. Haşdeu” Chişinău. 
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Lansări de carte 

 

2000 

 

 

Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”                                       

Cuzneţov, Larisa. Etica educaţiei 

familiale / coord.: N. Bucun, V. Guţu; Institutul 

de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice. – Ch.: 

ASEM, 2000. – 298 p. – Bibliogr.: p. 289-297. - 

ISBN 9975-75-068-0. 

 

 

  

 O lucrare deosebit de importantă pentru părinţi. Ea incită la o 

lectură cu creionul în mână. 

Părinţii au ce învăţa de aici, au posibilitate să mediteze asupra 

multor fenomene familiale şi, în primul rând, să înveţe a analiza şi a 

aprecia obiectiv relaţia lor cu copiii. Au aici multiple modele de 

optimizare şi umanizare a educaţiei familiale. Autoarea oferă situaţii 

concrete şi studiul de caz, ce permite adulţilor să observe cauzele 

conflictelor familiale, procesul derulării şi soluţionării acestora. 

Punctul forte al lucrării rezidă în abordarea comunicării, 

relaţiilor copii-părinţi, a educaţiei familiale dintr-o triplă perspectivă: 

psihologică, pedagogică şi socială. 

N. Bucun, dr. hab. în psih., prof. univ.  

 

 

 Consider monografia “Etica educaţiei familiale” drept o 

lucrare care răspunde imperativelor timpului. Sunt convinsă că va fi 

de real folos studenţilor de la facultăţile pedagogice, părinţilor şi 

cadrelor didactice. 

Etapa actuală de tranziţie, de la un regim totalitar spre o 

societate de tip democratic, implică schimbări mari sociale şi 

educaţionale, iar familia are nevoie de o restructurare la nivelul 

mediului său relaţional şi educativ. 
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Lucrarea va ajuta adulţilor să armonizeze relaţiile familiale şi 

să le dea un nou suflu, mult mai eficient şi uman. 

        L. Bolboceanu, Ministerul Educaţiei, Republica Moldova 

 

2004 

 

 

Cuzneţov, Larisa. Educaţia pentru familie: 

curriculum / Ministerul Educaţiei al Republicii 

Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. 

Ch.: Museum, 2004. – 280 p. – Bibliogr.: p. 276-

280. – ISBN 9975-906-91-5. 

 

 

  

 

 

Cuzneţov, Larisa. Filosofia educaţiei: ghid 

metodologic / Larisa Cuznetov, Nicolae Banuh; 

Ministerul Educaţiei al Rep. Moldova, Univ. Ped. 

de Stat „Ion Creangă”. Ch.: Centrul Editorial-

Poligrafic, UPS „Ion Creangă”, 2004. – 232 p. – 

Bibliogr.: p. 228-230. – ISBN 9975-921-44-2.  

 

 

 2008 

 

 

Cuzneţov, Larisa. Tratat de educaţie 

pentru familie. Pedagogia familiei / Univ. Ped. de 

Stat „Ion Creangă”. - Ch.: Centrul Editorial-

Poligrafic al USM, 2008. - 624 p. - Bibliogr.: p. 

607-624. - ISBN 978-9975-70-717-6. 
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 “Tratatul de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei” este 

o lucrare fundamentală, amplă, cu destinaţie largă – poate fi lecturată 

de elevi, studenţi, părinţi, cadre didactice, cercetători. Conţinutul 

tratatului nu poate lăsa indiferent nici o persoană care doreşte să 

trăiască în armonie cu sine, cu apropiaţii săi şi cu întreaga lume. 

Important este că abordarea pluri- şi transdisciplinară deschide 

perspective de cunoaştere a esenţialelor idei şi aspecte din psihologia 

generală şi a vârstelor; din sociologie şi sociologia educaţiei; 

filosofie şi filosofia educaţiei. 

A. Bolboceanu, dr. hab. în psih., prof.-cercetător. 

 

 

 “Tratatul de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei” are 

un caracter special, de sinteză în care metodic sunt expuse 

problemele fundamentale ale educaţiei pentru familie. 

Pe tot parcursul lucrării autoarea îmbină reuşit tonalitatea 

teoretică, filosofică cu cea praxiologică a acţiunilor educative, care 

pot fi proiectate şi realizate în cadrul familiei, instituţiei de 

învăţământ şi a comunităţii. Originalitatea lucrării este susţinută şi de 

structurarea specifică a textului, care poate fi lecturat în întregime şi 

separat, pe volume, capitole şi chiar subcapitole.  

Apreciem înalt faptul că lucrarea are o triplă destinaţie: pentru 

cercetători, familie şi cadrele didactice. 

Investigată minuţios şi redată explicit, natura complexă a 

educaţiei pentru familie, abordată în baza valorificării caracterului 

prospectiv şi permanent al educaţiei, axată pe principiul integralităţii, 

a educaţiei pentru toţi, va asigura actualitatea de durată a lucrării. 

Lecturarea tratatului ne incită spre acţiuni concrete, fie de tip 

investigativ, corecţional, educativ sau de autoperfecţionare, 

principalul constă în faptul că ne face să gândim şi să iniţiem o 

schimbare, armonizare a propriei persoane şi o armonizare a relaţiilor 

familiale. 

Prezentarea logică, potenţialul reperelor teoretice şi 

metodologice, originalitatea expunerii mesajului asigură perceperea 

şi conştientizarea acţiunilor omului în cadrul familiei şi societăţii. 
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Valoarea acestei lucrări constă în faptul că ea ne învaţă să 

medităm, să încercăm variate strategii de educaţie şi autoeducaţie. 

Conţinutul tratatului este accesibil pentru adolescenţi, tineri părinţi, 

specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei. 

V. Mândâcanu, dr. hab., prof. univ. 

V. Guţu, dr. hab., prof. univ. 

T. Callo, dr. hab., prof. univ. 
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Interviu 

 

Dialog al dlui Virgil Mândâcanu, dr. hab., prof. univ., şef 

laborator “Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice” al 

Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chişinău cu  

Larisa Cuzneţov, doctor habilitat, cercetător ştiinţific. 

 
V.M.: În esenţă, familia reprezintă nu numai o valoare socială, 

juridică, etern umană şi chiar instrumentală, ci şi una religioasă. În 

prezent, observăm că familia (fie cea dintr-o ţară bogată sau din una 

mai săracă) trece şi ea printr-o criză. Suntem oare în stare a stăvili (a 

lichida) aceste procese negative? 

 

L.C.: Calitatea de familist şi părinte cere o tratare responsabilă, 

o raliere a acestei calităţi la “profesia ce trebuie învăţată”. Calitatea 

de familist şi părinte cere, practic, un efort comparabil cu cel de 

pregătire de specialitate; necesită perfecţionare continuă. 

Competenţele de familist şi părinte se formează şi se cizelează 

treptat, ambele bazându-se pe “ştiinţă şi artă, ambele presupunând o 

anumită vocaţie”, o permanentă autoinstruire şi autoperfecţionare. 

 

V.M.: Doamnă Larisa Cuzneţov, ştiu că problema educaţiei în 

familie vă preocupă de mai bine de 20 de ani. Sunteţi un cercetător 

de excepţie, o soţie, o mamă, bunică iubitoare, un pedagog respectat. 

În toate aceste domenii aţi obţinut rezultate considerabile. Cum 

reuşiţi? 

 

L.C.: În domeniul meu de cercetare este foarte important să 

promovezi valorile general umane şi cele familiale, să-ţi axezi 

existenţa, viaţa pe ele. Cred că nu voi exagera dacă voi spune că mă 

strădui să fac tot ce e posibil pentru a trăi în armonie cu mine însumi, 

cu Dumnezeu, cu apropiaţii mei, cu lumea. Reuşesc să fac faţă, 

pentru că şi părinţii mei, şi bunicii au fost pedagogi, iar eu am fost 

educată în baza unor stricte norme pedagogice. 
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Un alt aspect este faptul că muncesc mult. Duc un mod de viaţă 

sănătos. Experimentez strategiile pe “pielea” familiei mele. Dar cel 

mai important e că îmi iubesc profesia, iubesc copiii, studenţii, 

oamenii; am credinţă. Dacă le ai pe toate acestea, te ajută şi Cerul. 

 

V.M.: Unii cercetători opinează că familia ca instituţie socială 

şi-a epuizat deja atribuţiile. Aşa e? 

 

L.C.: Nu, e vorba mai curând de o criză a valorilor; de natura 

egoistă şi orientarea egocentristă a omului, care doreşte să-şi 

“trăiască clipa”. Un gând, de fapt, superficial, gol. Omul nu tinde 

spre autoperfecţiune. 

Antropologii susţin că astfel de crize se repetă la fiecare o sută 

de ani. Ele corelează cu anumite fenomene psihosociale, culturale. 

Cel mai grav însă e faptul că omul substituie normele morale 

autentice cu norme şi reguli “de o singură zi”, cunoaşterea prin 

informare, credinţa în bine, în forţă, bogăţie etc. 

Antropologul englez John Unwin a efectuat un studiu 

aprofundat asupra a 80 de civilizaţii dispărute pe parcursul a 4 mii de 

ani şi a descoperit o legitate, care ar trebui să ne pună pe gânduri. 

Fiecare civilizaţie (cultură) debuta cu un set de norme morale 

conservatoare, în care familia ocupa o poziţie centrală, de stabilizare 

şi consolidare a regulilor morale. În măsura în care familia începea a 

suferi din cauza “poluării” valorilor, ea regresa, iar civilizaţia intra în 

declin şi se accelera dispariţia ei. Consider că oamenii moderni 

posedă raţiune, experienţă şi nu vor permite ca această criză prin care 

trece familia acum să se aprofundeze şi mai mult. 

Schimbări îmbucurătoare se observă atât la nivel global, cât şi 

local. UNESCO a proclamat anul 2004 An Internaţional al Familiei. 

Educaţia pentru familie reprezintă un nou deziderat, ce ţine de 

tendinţele promovate de UNESCO după 1990, sub genericul 

“educaţia pentru valori”, care a fost alăturat la categoria “noilor 

educaţii” (definite în 1978 de acelaşi organ internaţional). 

Reputatul psiholog englez Hans Eysenck a realizat o serie de 

cercetări comparative şi a constatat următoarele: 
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- oamenii preferă să convieţuiască în cadrul familiei; se 

observă o tendinţă foarte interesantă, care se menţine (analiza 

comparativă 1900-1980; SUA, Marea Britanie, Franţa etc.) în cadrul 

societăţii: aproximativ 25% din numărul total de familii sunt fericite; 

25% - trăiesc normal, sunt funcţionale, alte 25% - disfuncţionale, dar 

supravieţuiesc, iar 25% - se destramă; 

- 92% din numărul total de oameni preferă familia (un eşantion 

reprezentativ, care a inclus câteva state europene); 

- 83% din 560 de cupluri care consideră că sunt fericiţi şi în 

familie (circa 20 de ani trăiesc în căsnicie), cred că factorul principal 

al armoniei familiale şi al durabilităţii ei o constituie capacitatea 

constructivă de compromis şi stimă reciprocă. Savantul consideră că 

cea mai mare problemă constă în alegerea partenerului şi cunoaşterea 

particularităţilor vieţii familiale. Oamenii trebuie instruiţi anume în 

aceste două direcţii. 

 

V.M.: Ce poate şi ce trebuie să facă statul în direcţia ocrotirii şi 

consolidării familiei? Ce trebuie să facem în acest sens noi, 

pedagogii? 

 

L.C.: Pentru ca o familie să-şi exercite eficient funcţia 

educativă, ea trebuie să dispună de o anumită cultură, de un nivel 

intelectual adecvat, de valori morale, etice şi de un cadru economic 

decent de viaţă. Reformele care se produc în Republica Moldova 

creează condiţii favorabile atât pentru restructurarea învăţământului, 

cât şi pentru educaţia şi consolidarea familiei. A fost revăzut Codul 

familiei, fiind ajustat la condiţiile reale şi la exigenţele privind 

drepturile omului. Ar fi normal ca statul să creeze locuri de muncă, 

să majoreze adecvat salariile la toate categoriile de lucrători, 

corelându-le cu coşul de consum etc. 

Noi, pedagogii, nu trebuie să aşteptăm includerea unei anumite 

discipline de studiu în planurile de învăţământ (acestea nu sunt 

nelimitate), să nu “tragem jăratic fiecare la turta sa”, ci să desfăşurăm 

activităţi interesante la nivel extradidactic şi extraşcolar, să 

propunem şi să realizăm cursuri opţionale, care vor asigura 

optimizarea educaţiei familiale şi pregătirea tinerilor pentru viaţa de 
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familie. Să realizăm la maximum posibilităţile cursului de Etică şi 

psihologie a vieţii de familie, orele de dirigenţie – competent, 

interesant şi adecvat vârstei. Problema noastră e că nu folosim 

eficient cadrul nonformal şi informal al educaţiei. 

 

V.M.: Aţi scris până acum mai multe cărţi despre filosofia 

educaţiei. Recent aţi lansat curriculumul Educaţia pentru familie, 

destinat învăţământului preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi 

universitar într-o abordare sistemică (este primul curriculum naţional 

structurat pe principiul educaţiei permanente şi educaţiei copiilor în 

paralel cu părinţii). L-aţi axat pe problematica lumii contemporane. 

Care ar fi, în opinia dumneavoastră, idealul educativ al familiei? 

 

L.C.: Savanţii polemizează mult şi cu privire la acest ideal. 

Viaţa însă nu aşteaptă rezultatele lor, ci declanşează continuu reacţia 

conştiinţei sociale, şi, deci, contribuie la cristalizarea idealului. 

Desigur, acesta ţine şi de arealul pedagogiei populare. Merită să 

amintim aici conceptul cercetătorului român C. Rădulescu-Motru 

fenomenul “câmpului informaţional”. Acest câmp exercită o 

influenţă bioenergetică considerabilă asupra fundamentului ecologic, 

spiritual al personalităţii. Iată de ce este atât de importantă educaţia 

ecologică, etică, morală, religioasă, culturală etc. Iar fără 

conştientizarea esenţei şi a importanţei câmpului bioenergetic în 

educaţie, nici omul, şi nici societatea, nu se pot însănătoşi spiritual şi 

ecologic. Concepţia lui C. Rădulescu-Motru devine din ce în ce mai 

actuală. 

 

V.M.: În lucrarea dvs. Etica pedagogică susţineţi că – îmi 

permit să citez – “fenomenul educaţional trebuie să ţină cont de 

faptul că aura energetic-informaţională a omului se poate dezvolta 

sau anihila, în funcţie de factorii individuali, sociali, biologici, 

universali, factori de care nu se ţine cont în educaţia contemporană”. 

 

L.C.: Efectuând o analiză minuţioasă a idealurilor educaţionale 

din perspectiva antropologiei filosofice, C. Rădulescu-Motru sublinia 

că idealul uman spre care aspirăm şi astăzi “conţine o parte pur 
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biologică, dependentă de mediul universal, şi una spirituală, 

dependentă de istoria culturii omenirii”. Ar fi normal ca tot astfel să 

fie şi idealul familiei, să includă sănătatea moral-spirituală şi cea 

psiho-fizică. Părinţii trebuie să ştie că însuşirile (calităţile) de familist 

şi părinte se cultivă. Deci, trebuie să muncească asiduu, să fie cu 

adevărat părinte nu doar să se numească astfel. Copilul nu are nevoie 

doar de alimente, îmbrăcăminte, jucării; el are nevoie şi de atenţie, 

încurajare, hrană spirituală, susţinere morală, dragoste, tact, susţinute 

de un mod de viaţă sănătos. 

 

V.M.: Viitorul pedagog poate fi pregătit şi pentru calitatea de 

părinte? 

 

L.C.: O întrebare foarte actuală. Atâta timp cât nu s-a stabilit 

încă o disciplină specială, să zicem, Pedagogia familiei, acest lucru 

ar putea fi recuperat prin discipline opţionale. Este îmbucurător că în 

ultimii ani studenţii solicită tot mai insistent asemenea cursuri. Eu 

personal predau opţional la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion 

Creangă”: Etica relaţiilor de familie, Educaţia pentru familie, 

Conflictologie familială. Consider că asemenea discipline de studiu 

sunt binevenite în toate instituţiile de învăţământ superior. 

Importantă, în acest sens, este tehnologia educaţională şi 

personalitatea profesorului. Aceste cursuri sunt de o mare 

responsabilitate moral-spirituală şi civică. 

Venim cu toţii din familie şi tindem să creăm o familie 

armonioasă, de aceea, trebuie să facem tot posibilul să-i învăţăm pe 

copiii noştri să fie familişti şi părinţi adevăraţi. 

Făclia, 11.09.2004 
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FRAGMENT DIN ARTICOLUL ŞTIINŢIFIC “Filosofia 

practică a familiei ca fundament existenţial al formării  

personalităţii integrale a copilului centrat pe autoeducaţie  şi 

devenire continuă” 

Larisa Cuzneţov, dr. hab., prof. univ.,  

                                                  U.P.S. ”Ion Creangă” din Chişinău 

 

„În scopul fortificării adaptabilităţii şi coeziunii familiei, 

optimizării educaţiei familiale, propunem fundamentarea unui aspect 

nou al educaţiei pentru familie, într-o abordare provocatoare la prima 

vedere, dar importantă pentru transformarea conştiinţei individuale şi 

publice  -  filosofia practică a familiei.  Considerăm că aceasta va 

servi drept fundament existenţial de personalizare a individului, 

diferenţiere şi nuanţare a relaţiilor lui cu sociumul; de perfecţionare, 

umanizare şi democratizare a relaţiilor intrafamiliale; va stimula 

adulţii să analizeze, compare, sintetizeze, să reflecteze asupra vieţii 

lor, asupra contextului social şi familial; asupra viziunilor sale şi ale 

altor persoane, asupra istoriei comune, asupra culturii neamului, 

asupra valorilor etern-umane, care se cer bine cunoscute şi 

interiorizate, reactualizate, cercetate şi promovate.  

Fiecare om, ca membru al societăţii, face parte dintr-o familie 

şi tinde să-şi creeze o familie armonioasă, durabilă. Acest lucru, pur 

şi simplu, îl obligă să participe activ la formarea-consolidarea unui 

cult al  familiei, pe care noi îl concepem ca axat pe principiile 

filosofiei practice ce valorifică reflecţiile asupra moralei relaţiilor 

sociale, asupra conduitei, acţiunilor umane şi asupra dobândirii 

fericirii. Filosofia practică înglobează filosofia morală, a cărei 

problemă fundamentală este aceea a menirii omului în lume [5, 

p.127]. 

Pentru a creiona sarcinile principale ale filosofiei practice a 

familiei şi a înţelege reperele ştiinţifice de valorizare a perspectivelor 

acesteia, pe care le vom transpune în principii, strategii şi modele de 

educaţie a copiilor în cadrul familiei, vom realiza o analiză succintă a  

valorilor acesteia. 

Filosofia practică, fiind abordată încă în opera lui Aristotel, 

studiază acţiunile, comportamentele umane  intenţionale şi caută să 



 43

determine raţiunea practică, adică normele acţiunii, în special, ale 

acţiunii morale [Apud. 7, p.260].  Ideea dată, formulată şi dezvoltată  

în funcţie de epocă, condiţii concrete socioculturale şi viziuni 

personale, o putem afla în operele celor mai mari gânditori ai  

omenirii [2; 6; 11; 12; 13; 15]. Concomitent, o depistăm şi în 

folclorul  tuturor popoarelor, în cultura familiei şi opiniile multor  

familişti, contemporani  nouă ( mă conduc eu de principiile filosofiei 

mele…; am filosofia mea…; am o atitudine filosofică faţă de 

viaţă…etc.). În acest sens, ne rămâne să analizăm relaţiile dintre 

morală, cultură, educaţie, raţiune practică umană; să precizăm 

aspectele şi influenţele filosofiei practice a familiei asupra procesului 

de perpetuare a valorilor morale prin abordarea educaţiei familiale, 

mai precis, a formării personalităţii integrale a copilului.  

 Pentru a realiza precizările de rigoare, apelăm la chintesenţa 

viziunilor cu privire la educaţie şi morală ale lui Im. Kant, care ne 

atenţionează asupra faptului că omul prin firea sa nu este nici bun, 

nici rău, nu e din fire o fiinţă morală; el devine astfel atunci când îşi 

înalţă  mintea  până la ideile de datorie şi de lege. Omul nu ar fi în 

stare să  devină moraliceşte bun decât cu ajutorul virtuţii, adică  

prin constrângerea exercitată asupra sa însuşi. Pentru aceasta, 

consideră filosoful, este necesar de a stabili pretutindeni principiile 

bune şi să ştim a le face ca acestea să fie înţelese şi admise de copii, 

ceea ce reprezintă condiţia esenţială a educaţiei  [6, p. 64-65.]. În 

continuare observăm că şi educaţia, în viziunea lui Im. Kant, este 

axată pe realizarea unor principii practice, deoarece ea trebuie să-l 

disciplineze pe om, pentru a împiedica ca instinctele, adică ceea ce 

este animalic, să nu înăbuşe omenescul, atât în omul individual, cât 

şi în omul social. Totodată,  filosoful consideră că educaţia trebuie 

să-l cultive pe om, ţinând cont de faptul că cultura include 

instrucţiunea şi diferitele învăţături… Mai trebuie urmărit ca omul 

să dobândească prudenţă ca să ştie a trăi în societatea semenilor 

săi, astfel încât să se facă iubit şi să aibă influenţă… În sfârşit, 

trebuie vegheat asupra moralităţii. Nu este destul ca omul să fie 

potrivit tuturor felurilor de scopuri, mai trebuie încă să ştie a-şi face 

o maximă de a nu alege decât scopuri bune. Scopurile bune sunt 

acelea care sunt acceptate de fiecare, şi, care pot fi, în acelaşi timp, 
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nişte scopuri bune pentru fiecare. Principiile practice, care stau la 

baza educaţiei, reputatul filosof le reprezintă ca maximele cele mai 

generale ale acţiunii morale, definindu-le ca propoziţii care conţin o 

determinare generală a voinţei omului, care îşi subordonează mai 

multe reguli practice. Domeniul practicului este domeniul acţiunii 

morale, al formelor şi valorilor care trebuie să  călăuzească viaţa 

omului [ Ibidem. p. 16-19]. 

Im. Kant a plasat filosofia practică în centrul construcţiei 

filosofice, ulterior raţiunea practică a fost subordonată altor raţiuni: 

raţiunii istorice în cazul lui Fr. Hegel; raţiunii teoretice, în cazul 

pozitivismului; raţiunii  vitale, în cazul filosofiei vieţii; raţiunii 

funcţionale, în cazul funcţionalismului, menţionează A. Marga în 

captivanta sa lucrare  Întroducere în filosofia contemporană (2002), 

intenţionând să atragă atenţia asupra faptului că în pofida situaţiei 

descrise, între raţiunea practică şi celelalte tipuri de raţiuni pot exista 

nu numai raporturi de subordonare, dar şi de coordonare,  conexiune,  

complementaritate, uneori chiar de fuziune. Cât n-ar fi de importante  

tipurile de raţiuni abordate de filosofi şi nominalizate de noi,  nu 

putem să ne imaginăm viaţa  separat de acţiunile practice ale omului. 

În scopul explicaţiei esenţei filosofiei practice a familiei, 

demonstrării importanţei ei pentru educaţia familială şi socială a 

individului, a conturării reperelor teoretico-aplicative ale acesteia,  

vom analiza în continuare succint ideile de bază ale  unor cercetători 

ce ne oferă câteva postulate, de la care vom pleca în elaborarea şi 

valorificarea  perspectivelor, principiilor şi  strategiilor de formare a 

personalităţii integrale. 

Astfel, în lucrarea sa O teorie a echităţii (1970), J. Rawls 

analizează un aspect existenţial important al filosofiei  practice, 

trecerea de la utilitarism la contractualism, promovarea echităţii, de 

care, considerăm noi, are nevoie  orice om, familia, viaţa morală şi 

spirituală a acestora. Este evident că reafirmarea autonomiei valorilor 

etice fundamentale în contextul umanizării relaţiilor sociale, axate pe 

echitate, în baza cărora se construieşte fericirea şi viaţa familială a 

individului, trece ca un fir roşu prin pedagogia familiei şi filosofia 

practică a acesteia. 
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J. Rawls propune reluarea principiului contractualismului,  

promovat de J. Locke, J.-J. Rousseau, Im. Kant şi consideră că 

valorificarea practică a  acestuia  contribuie la responsabilizarea 

oamenilor, la prosperarea umanităţii, a libertăţii adevărate, 

democratizarea relaţiilor sociale. Dezvoltând ideile filosofilor citaţi 

anterior, considerăm că valorile şi acţiunile morale, echitatea şi 

abordarea filosofică a vieţii, reflecţiile asupra vieţii şi a existenţei 

umane, gândirea de tip pozitiv influenţează, într-un mod direct, 

constituirea şi menţinerea armoniei în cadrul  familiei. Primul pas, 

aici, constă în autonomizarea echităţii, al doilea pas, rezidă în 

conştientizarea importanţei ei, deoarece din echitate derivăm 

mulţimea regulilor prin care o societate, privită ca asociere a 

indivizilor, asigură reglarea intereselor în aşa fel încât armonia 

intereselor şi conflictul intereselor să fie subordonate unui acord 

social formal. 

 Dacă analizăm conţinutul relaţiilor, a educaţiei şi a 

funcţionalităţii familiei, observăm consonanţa valorică a acestora cu 

esenţa concepţiei lui J. Rawls, care plasează echitatea la cel mai 

înalt nivel, numind-o structura fundamentală a societăţii, înţeleasă 

ca artă după care cele mai importante instituţii sociale, deci şi 

familia, împart drepturile şi îndatoririle fundamentale, precum şi 

rezultatele cooperării sociale. Nu înzadar, cercetările teoretice şi 

analiza experienţei parcurse de cuplurile familiale care au trecut 

proba timpului, demonstrează că  primul şi cel mai important aspect, 

pe care urmează să-l cultivăm prin promovarea filosofiei practice 

este respectarea  principiului echităţii, care asigură abordarea onestă 

şi responsabilă a personalităţii umane, a normelor morale şi a 

coeziunii familiei. 

 Oare în construirea unei familii armonioase, putem nega 

concluzia la care ajunge J. Rawls cu privire la societatea bine 

organizată, care are la bază două repere interconexe: fiecare individ 

recunoaşte acelaşi principiu de echitate şi ştie că şi celălalt face 

acelaşi lucru, iar instituţiile sociale fundamentale satisfac principiul 

în cauză. Filosoful ne atenţionează că teoria echităţii trebuie să stea 

la baza teoriei deciziei raţionale  [11, p.19 - 23 ]. 
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 Dacă ne referim în continuare la analiza funcţionalităţii  

familiei, apoi  observăm fenomenul cunoscut de către cercetători, dar 

şi de familiştii care muncesc asupra optimizării condiţiei sale de 

partener familial: cu cât mai mult se preţuieşte şi se valorifică în 

familie  echitatea, cu atât mai mult raţionalitatea deciziilor satisface  

trebuinţele şi interesele membrilor ei, obţinându-se un acord şi 

înţelegere în relaţiile interpersonale, acestea fiind axate pe crearea 

reală a condiţiilor de egalitate şi complementaritate, responsabilitate 

individuală şi comună, în acelaşi timp. 

Un alt postulat de la care plecăm în fundamentarea filosofiei 

practice a familiei l-am extras din opera lui M. Riedel, Reabilitarea 

filosofiei practice (1972), care elucidează relaţia dintre filosofie şi 

lumea modernă în baza reliefării şi argumentării principiului unităţii 

dintre teorie şi praxis, însă fără înjumătăţirea pragmatică a unităţii, 

care duce la identificarea praxisului cu acţiunea tehnico-

organizatorică şi la eludarea specificului interacţiunilor moral-

practice. Filosoful analizează fondarea modului fenomenologico-

antropologic de explicare a principiului unităţii dintre teoreticul şi 

practicul vieţii. De fapt, antologia  Reabilitarea filosofiei practice, 

reprezintă un program de filosofie practică ce are ca finalitate să 

valideze normele acţiunii umane, pentru a răspunde la eterna 

întrebare ce trebuie să facem şi estimarea, alegerea scopurilor 

acţiunii pentru a găsi un răspuns adecvat la întrebarea  cum putem 

trăi  [12, p.11]. 

Evident că ideile filosofice expuse şi analizate anterior 

completează ansamblul de idei din domeniul axiologiei educaţiei 

(Louis Lavelle, 1951;  Petre Andrei, 1973;  Лихачев Б. Т., 1995; 

Arnaldo Niskier, 2000;  Călin Marin C., 2003; Алексеев П. В., 

2004) şi noi, din perspectiva acestora, vom aborda filosofia practică a 

familiei orientând-o spre valorificarea  în educaţie a structurii 

existenţiale eterne, esenţializate în  idealul clasic de formare a 

personalităţii armonioase, a cultivării caracterului integru  preocupat 

de autoperfecţionarea  continuă. 

În contextul vizat, considerăm că merită să facem o paralelă cu 

idealul cultural, expus de T. Vianu în lucrarea sa Filosofia culturii 

(1945), care  plasează munca omului ce este izvorul oricărei creaţii 
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valorice, în centrul concepţiei sale. Pentru T. Vianu, omul se 

cunoaşte prin operele şi faptele lui, noi suntem ceea ce faptele 

noastre sunt. La interogaţiile  de tipul cine suntem şi ce trebuie să 

facem pentru a fi fericiţi, cu certitudine putem răspunde cu cuvintele 

reputatului filosof,  trebuie să fim activi.  Activismul cultural 

cinsteşte fiinţa umană, pe creatorul tuturor bunurilor, defineşte 

cultura drept o operă a libertăţii omeneşti. Cultura umană apare la T. 

Vianu ca o întregire a naturii, ca o umanizare continuă a naturii 

[13].  

În aceeaşi ordine de idei,  vom insista asupra ideii că filosofia 

practică a familiei studiază acţiunile morale ce formează cultura 

acesteia,  în care se va educa copilul, care va contribui la promovarea 

valorilor etice, la  consolidarea  relaţiilor familiale. Filosofia practică 

a familiei va fi axată pe cercetarea şi promovarea  familiei ca valoare 

umană şi instituţie socială ce educă şi pregăteşte omul pentru 

umanizarea continuă a naturii sale, pentru reflecţii de calitate şi 

asamblarea teoriei cu praxisul moral,  întregirea ei în ipostaza de a 

uni armonios doi poli ai genului uman  într-un noi, într-un tot întreg 

ce oferă o nouă viaţă, care reprezintă o valoare eternă pentru  

perpetuarea vieţii pe pământ.  Existenţa omului în contextul filosofiei 

practice a familiei va fi înnobilată  prin promovarea perspectivelor, 

principiilor, modelelor şi strategiilor de construire a fericirii  în baza  

afirmării de sine în conformitate  cu aspiraţia de autoperfecţionare 

permanentă a membrilor adulţi şi centrarea lor  pe formarea 

personalităţii integrale a copilului în consens cu formarea culturii 

familiale.  

În scopul  precizării reperelor teoretice ale filosofiei practice a 

familiei şi a susţinerii formării culturii familiale, a necesităţii de 

autocunoaştere, autoeducaţie şi formare integrală a personalităţii 

copilului de către părinţi, realizăm o corelare cu teoria lui K. Rogers, 

reprezentant al psihologiei umaniste, conform căreia fiecare om 

posedă aspiraţii de cizelare şi dispune de capacitatea de 

autoperfecţionare. Conceptul central al teoriei lui K. Rogers a 

devenit unul din componentele structurale ale personalităţii, a Eu-lui, 

ce include reprezentările, ideile, scopurile şi valorile, prin 

intermediul cărora omul se autocaracterizează şi îşi planifică 
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perspectivele propriei dezvoltări. Concomitent, pledând pentru o 

educaţie integrală a copilului în speranţă, înţelepciune, optimism, 

fericire, libertate, abordare pozitivă, morală, conştiinţă a viitorului, 

autodeterminare, realizăm o conexiune cu coordonatele şi principiile 

psihologiei pozitive, cu cercetările întemeietorilor acesteia: M. 

Csikszentmihaly (1990); M.E.P. Seligman (2000); J. Gray (2004). 

Principalele probleme pe care le conştientizează şi trebuie să le 

rezolve fiecare om sunt următoarele: Cine sunt eu? Pentru ce trăiesc? 

Ce să fac ca să devin cel ce vreau să fiu? 

Aceste interogaţii – probleme nu pot fi soluţionate în afara 

filosofiei practice, adică separat de reflecţii, acţiuni, fapte, care sigur 

că au caracter aplicativ şi existenţial.  

Prin urmare, chipul lui Eu, ce se formează ca rezultat al 

propriei experienţe de viaţă, exercită o influenţă puternică asupra 

perceperii altor persoane, a lumii, filosofiei acestora şi, desigur, 

asupra estimărilor pe care le face individul vizavi de propriul 

comportament şi autorealizare. 

Conform teoriilor umaniste ale personalităţii, principala 

năzuinţă a omului o reprezintă autoactualizarea, care presupune 

scopul final al dezvoltării personalităţii, obţinerea integrităţii ei în 

baza conştientizării şi diferenţierii depline a calităţilor sale şi a 

corelării lor cu situaţia reală de viaţă. Autoactualizarea presupune 

sprijinul pe forţele proprii, activizarea lor, prezenţa opiniei proprii, 

independente, privind soluţionarea principalelor probleme vitale. 

A. Maslow susţine că autoactualizarea reprezintă procesul 

dezvoltării continue a personalităţii şi capacitatea individului de a 

realiza practic propriile posibilităţi 8. 
Dacă analizăm condiţiile autorealizării, autoactualizării şi 

particularităţile de comportare în cadrul familiei, apoi ne convingem 

că autoactualizarea e imposibilă în lipsa analizei filosofice, adică a 

unei examinări şi autoestimări valorice, a cunoaşterii reciproce a 

partenerilor familiali, tendinţei spre autocunoaştere a individului şi 

autoperfecţionare continuă. 

Investigaţiile psihologilor, sociologilor şi a filosofilor 1; 2; 3; 

5, 6; 9; 10; 15 demonstrează că marea majoritate a oamenilor 
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conştientizează sensul vieţii lor cam târziu, unii chiar înainte de 

plecarea lor în lumea celor drepţi. În tinereţe mult timp şi forţe irosim 

pentru a dobândi şi menţine o anumită imagine şi statut social. 

Suntem preocupaţi de goana după bucuriile şi plăcerile mari ale 

vieţii, uitând de cele mici, dar atât de importante pentru a ne simţi 

fericiţi şi a ferici semenii noştri. 

Pentru a ne convinge de importanţa filosofiei practice în 

dobândirea  fericirii personale şi a  fericirii familiei noastre, să 

încercăm un mic experiment. Medităm asupra evenimentelor din 

viaţa noastră, le analizăm, ne străduim să le vizualizăm, apreciem şi 

urmărim realizarea perspectivelor vieţii. Ne întrebăm,  când ultima 

dată am savurat un răsărit sau asfinţit frumos de soare, am privit 

cerul înstelat, am observat îmbobocirea unei flori, trezirea naturii 

primăvara, primenirea ei în costumul auriu al toamnei;  când ne-am 

zbenguit, am dansat cu copiii sub ploaie, ne-am jucat cu ei, am 

discutat, lecturat o carte etc. Cred că răspunsurile vor fi diferite, 

însă cert este faptul că vor predomina cele negative, urmate de un şir 

de justificări şi motive. 

Suntem mândri de realizările noastre în ştiinţă, tehnologii 

informaţionale, posedăm cunoştinţe şi inteligenţă, dar foarte rar şi 

superficial reflectăm asupra vieţii, asupra faptelor noastre, rar şi 

grăbit comunicăm cu părinţii noştri, practic nu ne interesăm de 

sentimentele şi grijile copiilor; considerăm normele morale drept 

principii învechite, substituim cunoaşterea prin informare; avem 

multe posibilităţi şi competenţe, dar puţină fericire, libertate 

adevărată şi posedăm un suflet  firav şi  sărac. 

Nu mai facem planuri de durată, nu aspirăm spre idealuri 

înalte, ne-am dezvăţat a întreţine un dialog  sincer cu propriul Eu. 

Foarte frecvent oamenii pun semnul egalităţii între fericire 

şi bunurile materiale, reducând-o la acapararea unui post 

prestigios, a unui obiect şi uită sau chiar nu ştiu că fericirea 

reprezintă o stare deosebită a sufletului, pe care o poţi atinge 

numai atunci când trăieşti în conformitate cu scopul vieţii, eşti 

orientat spre realizarea potenţialului tău, spre autocunoaştere, 

autoactualizare şi perfecţionare continuă. 
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Poţi deveni cu adevărat fericit dacă îţi vei salva propria 

viaţă de haos, invidie, impertinenţă, rutina unei existenţe axate 

numai pe explorarea valorilor materiale în detrimentul virtuţilor 

moral-spirituale. 

Cultura civilizaţiei ne convinge că fericirea înseamnă a trăi 

în armonie cu tine însuţi, cu Natura, Universul, Lumea, când te 

autorealizezi armonios în tripla ipostază: de familist, profesionist 

şi cetăţean. 

Experienţa vieţii ne învaţă: fericirea o poţi trăi atunci când 

depui efort moral, volitiv şi intelectual amplu pentru a te realiza în şi 

prin a schimba spre bine existenţa ta şi a celor din jur. 

Străduinţa de a-ţi proiecta şi realiza calitativ perspectivele 

vieţii va constitui una din strategiile esenţiale ale filosofiei practice 

a familiei şi a valorificării fericirii. 

În contextul dat, ne va ajuta  tehnica pe care am definit-o ca  

reflecţie existenţială şi proiectarea  perspectivelor vieţii. Condiţia de 

bază aici rezidă în realizarea unor analize profunde ale realităţii, ale 

situaţiei tale în această realitate, ale posibilităţilor tale, ale condiţiei 

tale şi în proiectarea perspectivelor propriei vieţi conform axelor 

existenţiale propuse: 

1. Realizarea calitativă a funcţiei de fiu/fiică, ce 

presupune valorificarea conştientă şi armonioasă a relaţiilor 

familiale copii-părinţi. 

2. Autocunoaşterea, autoperfecţionarea continuă şi 

autodirijarea/autoactualizarea, care solicită de la individ 

efort şi acţiuni sistematice de studiere şi optimizare a propriei 

condiţii, a calităţilor de personalitate. 

3.  Realizarea vocaţiei în profesie: devenirea, 

menţinerea şi perfecţionarea permanentă, ce va stimula 

creativitatea şi va asigura valorificarea potenţialului moral, 

intelectual, tehnologic, psihofizic, estetic şi profesional. 

4. Realizarea calitativă a funcţiei de familist, ce 

presupune crearea unei familii durabile, materializarea 

idealurilor şi aspiraţiilor privind dragostea, naşterea şi educaţia 

copiilor, armonizarea relaţiilor conjugale şi familiale. 
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5. Autorealizarea şi existenţa demnă în calitate de 

cetăţean al unui stat concret şi al Lumii/Comunităţii umane 

ce ne va orienta spre respectarea drepturilor şi obligaţiunilor 

omului, valorificarea normelor şi principiilor moral-etice [3].” 
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LOISIR 

Eu despre mine 

 

 Mă consider fericită, împlinită, deoarece m-am realizat în toate 

rolurile sociale pe care le poate deţine o femeie: în calitate de fiică, 

soţie, mamă, bunică şi profesie. 

Semenii mă iubesc şi mă stimează, consideră că sunt harnică, 

atentă, duioasă; mă numesc “cea mai bună gospodină”. 

Poziţia civică: optez pentru democratizarea societăţii, 

promovez valorile familiale, ajut persoanele în dificultate, care au 

nevoie de consiliere şi susţinere morală. 

Sunt adeptă a actelor de caritate, colaborez de mulţi ani cu 

orfelinate, grădiniţe de copii, şcoli, licee. 

În timpul liber citesc, scriu versuri, fac notiţe; experimentez la 

bucătărie; mă izolez deseori pentru a comunica cu natura. 

Am deprinderea de a-mi planifica şi analiza acţiunile şi 

activităţile. Agenda mea “cunoaşte” totul: regimul şi volumul meu de 

muncă, succesele şi insuccesele; remuşcările, durerile şi bucuriile, 

planurile de viitor. 

Iubesc natura, cred în Dumnezeu, respect oamenii şi mă strădui 

să-i ajut cu ce pot; comunic frecvent cu copiii – mă interesează felul 

lor de a gândi. 

Am o prietenă devotată de 32 de ani, pe care o stimez mult şi 

cu care nu ne-am certat nici odată. 

Credo al vieţii mele: grăbeşte-te să faci bine. 
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Poezii 

Reflecţia adolescentului 

 

Sunt la cea mai complicată vârstă 

Am încă multe de’nvăţat, 

dar tare m-am cam săturat; să fiu tot timpul educat; 

să fiu sever evaluat; notat şi tot certat: 

că n-am citit, 

rău m-am gândit, 

am rezolvat greşit; 

n-am soveste, nu-mi dau silinţa şi nu-mi formez de loc voinţa; 

nu mă gândesc la viitor şi caut des calculator; 

mă port urât, sunt impulsiv sau anxios, nervos, timid, ţepos, 

orgolios, posed comportament necuvios! 

De fapt în viaţa socială 

mă orientez mai sigur, nu mai stau la îndoială, 

dar încă în realitate – mai am nevoie de loialitate, susţinere  

                                                                                   morală, 

 şi mult mi-i frică de brutalitate, desconsiderări, 

sarcasm şi tare îmi doresc să cresc, 

Să fiu mai calm, atent, independent şi responsabil, 

Să manifest cultură, entusiasm, 

Să fiu original, prudent, amabil şi mai puţin conflictual. 

Statutul meu e unul dificil, dar tare mă mai vreau util, 

Să nu mai fiu considerat copil! 

                                     

Visul preadolescentului 

 

Eu sunt un om,  

             o personalitate unică 

                          în continuă formare, dezvoltare –  

Un preadolescent în plină socializare şi identificare. 

             Mă aseamăn cu un pom,  

                           la care mugurii îmbobocesc, iar părinţii mei, 

tot încă mă mai dădăcesc. 
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Nu cred în mine, nu mă stimulează; 

Când le convine – mă fac mic sau mare, şi numai uneori sau      

rareori, 

mă fac amic! 

Eu am o viaţă dificilă, mă tem că nu va fi utilă, eu trec acum 

prin faza caricaturală 

şi tare mă mai tem de plictiseală, 

Mă simt încă confuz şi deseori primesc refuz de la părinţi, 

colegi şi pedagogi, 

ce mă consideră şi mă numesc încăpăţinat, 

iar uneori chiar tare dureros îmi zic descreerat, 

sau mai subtil – neadecvat. 

Eu mă opun, le fac în ciudă, dar îi iubesc pe toţi, cu toate că îmi 

zic prea des, nimic nu poţi, eşti leneş, dur, obraznic… 

Desigur nu mai sunt deja atât de inocent, însă nu sunt un 

individ impertinent; 

Sunt încă un copil, mai mare decât 

Cel din clasele primare, însă mai mic, 

Decât acel din cele liceale… 

Vreau atenţie, umor fin şi acceptare, 

aştept colaborare şi nu mustrare; 

îndrumare şi numai un pic de alinare, 

încredere, înţelegere, compasiune, 

iubire, ataşament necondiţionat 

şi nici de cum nu am nevoie 

de sâcâială, presiune, frustare, stres, agresiune. 

Doresc securizare şi un comportament 

adult corect, plin de respect, răbdare 

şi nu unul despotic, distorsionat. 

Visez să fiu tratat cu calmitate, omenie 

şi multă responsabilitate; 

Să mi se ofere o anumită autonomie, libertate, 

Să nu fiu nici odată ignorat, jignit, bătut sau desconsiderat. 

 Tare vreau să am părinţii lângă mine, 

          Să nu se certe, să trăiască în pace, armonie, 

          Să am în preajma mea modele demne de urmat 
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          Şi nişte adulţi ce vor veni cu un sfat, un dialog deschis şi 

motivat, 

               Să mă înveţe prin fapte bune şi poveţe, 

axate pe încredere, colaborare, conduită centrată pe valori şi 

exersări de multe, multe, multe ori! 

           Atunci voi creşte mare, în viitor –  

                voi deveni onest, modest, deştept, voios şi credincios, 

                voi fi o bucurie pentru toţi, un patriot, un familist, un 

bun profesionist, 

                un optimist, un om duios, adevărat şi un mare 

                                                                        umanist!                 

     

Femeia şi bărbatul 

 

Femeia şi bărbatul,  

                tandem de gen şi sex opus 

                dar foarte aproape… 

Cântat de întreaga omenire, 

Considerat de la începuturi 

                Până în prezent 

                un mare şi faimos miracol, 

Care mai este încă-n devenire! … 

Ce se perindă în eternitate, 

Prin dăruire, dragoste, feminitate, bărbăţie, curaj, maternitate, 

Perpetuarea genului uman şi a sublimului roman! 

Romanul veşnic pământesc de la Adam şi Eva a pornit, 

Şi, mare zarvă-n cer şi lume a stârnit… 

Dar ţineţi minte: 

Dumnezeu femeia a creat 

         Nu din capul acestui bărbat pentru ca să-l stăpânească, 

        Nu din membrele inferioare pentru a fi călcată în picioare, 

         Ci dinspre inimă, cu onoare, 

         Dintr-o coastă, o parte de sub braţul puternic, protector, 

         Încât să meargă iubitori alături amândoi, 

   Pe drumul vieţii plin de surprize, amor, dar şi de multe nevoi, 

         Bucurându-se de clipele plăcute în doi… 
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         Cultura umană este de neconceput 

         Fără acest roman misterios şi tandru de la început… 

         Istoria civilizaţiei 

               reflectă cultura emancipaţiei 

   de la matriarhat, patriarhat, mitul lui Platon despre androgine, 

               spre chipul cunoscutelor regine, a Afroditei cu spuma 

mării înrudită, 

               până la modelul cel mai temperat de azi, 

         Unde femeia şi bărbatul deja s-au împăcat, 

               nu luptă, ci se completează, în drepturi ei se egalează, 

               reciproc se studiază; 

               unul pe altul se direcţionează 

               spre Bine, Sacru, Frumos şi Adevăr, 

               armonios copii crescând şi viaţa pe Terra susţinând! 

         Şi cât n-ar fi de drastici unii în comentariile lor: 

               că totul este rău, 

               urât şi trecător – le mori de fapt de jale. 

         Viaţa trebuie trăită activ, din plin, privind spre viitor 

         Fără invidie, venin, cu bucurie, optimism în suflet, 

               dar nu mergând agale, căzând în unele extreme sau 

cotilindu-te la vale! 

Să ţinem deci minte-nvăţătură, tradiţia bunicilor, cultura  lor, ce 

ne îndeamnă spre amor, stabilitate, bunăvoinţă, modestie. 

         Să ne privim fără mânie, 

         Să venerăm femeia, 

         Să respectăm bărbaţii, 

         Să tindem spre onestitate, 

         Să nu dorim cu orice preţ cei epoleţi de comandant, 

         Căci grei sunt ei: 

               necesită un şir de obligaţii 

               de tip cam aspru, militant… 

         Să ascultăm cu toţii de Univers şi de Natură, 

         Să fim alături de aleşii noştri, 

         Bărbaţii - bărbaţi! 

Femeile, să fim flexibile, cu intuiţie şi nu în amuniţie de       

                                                                            general! 
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         Să fim frumoase, iubitoare, 

         Căldură să elucidăm, 

         Să naştem, creştem şi să educăm bărbaţi adevăraţi! 

 

Dedicaţie Doamnei Callo Tatiana 

 
Pedagogia transprezentă – o abordare 

originală, influentă, 

prospectivă, omniprezentă… 

O autoare rafinată, excelentă, 

centrată pe valori, care reprezintă adevăratele comori; 

pe axiologie, epistemologie 

Ce analizează cercetarea ştiinţifică în pedagogie, 

Orientându-ne spre o reflecţie şi  

introspecţie ordonată în educaţie, ontologie, şi, desigur că 

                                                                           în filologie; 

Cogniţie, reconstrucţie din interior a personalităţii 

pentru a ne axa 

pe valorile vieţii şi 

metacogniţiei; 

pentru ca profesorul-manager 

să se simtă mai leger, 

să nu promoveze o viziune tunel. 

… Ne bucurăm că avem 

în comunitatea ştiinţifică 

un cercetător, filosof şi formator de vocaţie, 

Ne bucurăm că savurăm 

o femeie frumoasă, în toate 

armonioasă, pe care o tratăm cu multă admiraţie 

ce are grijă permanentă 

de abordarea integrativă prudentă 

a ştiinţei într-un spaţiu kantian, 

pe care o realizează an de an 

într-un mod profund uman. 
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                            Mama – Gaidar-Secrieru Vera 
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1949. Familia Secrieru. Mămica Vera, tăticul Leonid, bunica 

Papateodoru-Gaidar Maria / mama mamei, fratele mai mare 

Constantin 
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                     1952. Larisa la un an de zile 
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        1970. Larisa – absolventă a Şcolii de Medicină 
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                  Fraţii – Constantin şi Vitalie Secrieru 
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                             Fratele Mihail Secrieru 
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1993. Familia Cuzneţov cu fiica Carolina şi nepotul Alexandru la 

un an de zile 
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                             Larisa şi Iurie Cuzneţov 
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                   2000. Fiica Carolina şi nepotul Alexandru 
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               2011. Alexandru Calaraş, nepotul 
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1994. Larisa Cuzneţov în mijlocul studenţilor Colegiul Republican de 

Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” 

 

 

 

 
 

 

 

1998. Susţinerea tezei de 

doctor în pedagogie 
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2000. Larisa Cuzneţov la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională în 

problemele familiei, Marea Britanie, Londra 
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2002. Larisa Cuzneţov prezintă Republica Moldova la o stagiere în 

Danemarca 
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2004. Larisa Cuzneţov – un epizod de lucru asupra tezei  

de doctor habilitat 
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Larisa Cuzneţov după susţinerea tezei de doctor habilitat 
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