






Doctor habilitat, profesor universitar Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Chişinău, Secţia Dezvoltare Curriculară, şef sector Educaţie Timpurie 

Stela Cemortan s-a născut pe data de 13 noiembrie 1941 în satul Niorcani, 
Soroca, într-o familie de intelectuali. După absolvirea şcolii medii îşi conti
nuă studiile la Şcoala Pedagogică din Soroca, după care absolveşte Facultatea 
de Filologie şi Istorie a Universităţii de Stat din Chişinău (1962). 

între anii 1977-1981 este doctorandă la Academia de Ştiinţe Pedagogice 
din Moscova. în 1996 obţine titlul ştiinţific de doctor habilitat în pedagogie. 

îşi începe activitatea ştiinţifică şi didactică mai întîi ca profesoară de limbă 
şi literatură romană la Şcoala Pedagogică din Soroca (1959-1975), ulterior -
inspector la Ministerul Educaţiei, şefă de laborator la Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei, profesoară la Institutul de perfecţionare a cadrelor didactice, profe
soară la Universitatea Pedagogică de Stat „îon Creangă", actualmente este şef 
al secţiei Educaţie preşcolară şi invăţămant primar la Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei. 

Este autor, coautor şi coordonator al multor documente conceptuale şi nor
mative ale educaţiei preşcolare şi invăţămantului general. A publicat peste 250 
de lucrări, monografii, studii, manuale, ghiduri metodice, materiale didactice, 
printre care: Matinee literare (1985, reeditată in 1990, 2005), Antologie de 
texte la literatura pentru copii (1987), Metodica organizării verbal-artistice în 
grădiniţa de copii (1991), Dezvoltarea verbal-artistică a preşcolarilor (1992), 
Bazele psiho-pedagogice ale activităţii verbal-artistice a copiilor de vârstă 
preşcolară (1996), Abecedarul preşcolarului (1997), Abecedarul ştiinţelor 
(2000), Copilul în împărăţia literaturii 

(2001), Citirica (2004), Alfabetul în imagini (2005), Cine le vede nu le 
crede, cine le paşte le cunoaşte... (2005), Jocuri literare (2008) ş.a. A contribu
it la alcătuirea Curriculumului educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşco
lară (1-7 ani) in Republica Moldova (2007). 

Pentru activitate prodigioasă pe tărâmul pedagogiei s-a invrednicit de ur
mătoarele distincţii şi medalii: 

Eminent al învăţământului Public din RM (1974), 
Eminent al învăţământului Public din URSS (1977), 
Medalia „Meritul Civic" (1996) şi 
Ordinul „Gloria Muncii" (2002). 



Cemortan (n. 13 noiembrie 1941, Niorcani, Soroca, Moldova - d. 18 apri
lie 2014) a fost o pedagogă 
din Republica Moldova. 

Stela Cemortan a fost fiica directo
rului şcolii din localitatea natală. A 
mers în clasa întâi la 5 ani, primul învă
ţător fiind chiar tatăl său.[l] 

A făcut studiile la Şcoala Pedagogi
că din Soroca (1957), după care la Fa
cultatea de Istorie şi Filologie 
a Universităţii de Stat (1962). 

In 1996 a susţinut doctoratul în 
pedagogie la Universitatea de Stat din Moscova. [2] 

Intre 1959-1975 lucrează profesoară la Şcoala Pedagogică din Soroca, iar 
din 1975 este inspector, şefa laboratorului „Educaţie preşcolară" al Institutu
lui de Ştiinţe Pedagogice. Mai târziu a devenit profesoară la Institutul de per
fecţionare a cadrelor didactice, după care profesoară la Universitatea Pedago
gică de Stat „Ion Creangă".[2] 

Prin activitatea sa, a contribuit vast la alcătuirea documentelor conceptua
le şi normative ale educaţiei preşcolare şi învăţământului general. Punând la 
bază dezvoltarea personalităţii copilului de vârstă preşcolară, elaborează 
„Concepţia pentru dezvoltarea sistemului educaţiei preşcolare din ţară", care a 
servit drept suport ştiinţific pentru elaborarea Curriculumului Prescolar.fi] 

A publicat peste 250 de lucrări ştiinţifice, monografii, studii, manuale, 
ghiduri metodice, materiale didactice, printre care:[2] 

• Antologie de texte la literatura pentru copii (Chişinău, 1987) 
• Metodica organizării verbal-artistice în grădiniţa de copii (Chişinău, 

1991) 
• Dezvoltarea verbal-artistică a preşcolarilor (Chişinău, 1992) 
• Abecedarul preşcolarului (2000) 
• Jocuri literare (2008) etc. 
Stela Cemortan a fost recunoscută ca Eminent al învăţământului Public 

din RSSM în 1974 şi ca Eminent al învăţământului Public din URSS în 1977. 
A fost decorată cu Medalia „Meritul Civic" în 1996 şi cu Ordinul „Gloria 

Muncii" în 2002. [2] De asemenea, a primit Medalia „Dimitrie Cantemir" 
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. [1] 

http://Prescolar.fi


Articole despre Stela Cemortan 

http://www.odorash.md/familia/vedete-
parinti/de-mana-cu-speranta—memorii-
stela-cemortan/ 

„De mână cu speranţa—Memorii Stela Cemortan" 

"De mână cu speranţa" este titlul cărţii care a fost lansată la 12 noiembrie 
în memoria Stelei Cemortan în incinta Centrului Academic Internaţional Emi-
nescu. 

"De mână cu speranţa... sunt cuvintele pe care Stela Cemortan (bunica 
mea) nu le-a spus tare, dar le-a trăit, a crezut în ele, a mers cu SPERANŢA DE 
MÂNĂ... Acum când Dna Stela nu mai este lângă noi rămâne resimţită 
doar... speranţa care a lăsat-o, într-un viitor mai bun, în educaţia calitativă şi 
în fericirea copiilor, tuturor copiilor din Republica Moldova. 

Cu mult drag îmi amintesc de această persoană, om cu inima mare, cu un 
suflet deschis pentru toţi, Dna Cemortan dăruia fiecărui câte o parte din el. 
Stela Cemortan (bunica mea) a fost şi va rămâne o comoară nesecată pe care 
noi tot continuăm până astăzi să o descoperim, nemijlocit şi prin intermediul 
acestei cărţi. Des, în sânul familiei ne aducem aminte de ingeniozitatea ei, de 
harul cu care făcea totul de ce se apuca. Noi nepoatele, dar şi strănepoatele ne 
amintim de poveştile nesfârşite pe care ni le spunea. Viziunile ei erau unice, 
poveţele ei erau foarte actuale pentru orice vârstă, persoană şi perioadă. Ve
neam la ea pentru un sfat, îl primeam imediat cu un calm aristocratic iar acum 
primim tăcerea în semn de acceptare pentru tot ce facem", mărturiseşte nepoa
ta Diana Raicu. 

Stela Cemortan, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, s-a 
născut pe data de 13 noiembrie 1941, în satul Niorcani, Soroca, într-o fami
lie de intelectuali. Este autor, coautor şi coordonator al multor documente con
ceptuale şi normative ale educaţiei preşcolare şi învăţământului general. 

Ilustrul pedagog şi-a dedicat viaţa copilului, indiferent de regulile şi legile 
timpului pe care le-a parcurs, în virtutea tuturor vitregiilor pe care le-a înfrun
tat. Prin activitatea sa profesională, dar şi prin exemplul personal, a contribuit 
direct la educarea a multor generaţii de copii, dar a venit şi în sprijinul pedago
gilor şi părinţilor pentru a-i ajuta să le ofere acestora o educaţie aleasă şi să le 
cultive dragostea pentru lectură şi carte. 

„Harul pedagogic, devotamentul şi cumsecădenia sunt trăsăturile distincti
ve ale destinsei doamne Stela Cemortan, doctor habilitat în pedagogie. Mono
grafia de faţă ţine să prezinte treptele unui destin de pedagog care a reuşit să 
formeze şi implementeze noi programe de studiu pentru şcoli şi grădiniţe, 
crescând şi educând mai multe generaţii de copii din republică. ... Stela Ce
mortan a fost acel pedagog care în numele profesiei a sacrificat timpul dedicat 
propriei familii. Cu toate acestea a reuşit să păstreze o familie frumoasă în 
care dragostea, respectul şi înţelegerea sunt primordiale. Soţul, cele două fiice, 
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două nepoate şi două strănepoate sunt o altă fericire şi împlinire a ilustrului 
pedagog. Datorită educaţiei pe care au primit-o de la mama, bunica şi străbuni
ca, în interiorul familiei cartea are şi astăzi locul binemeritat" , spune Natalia 
Procop, dr. în studiul artelor şi culturologie, Institutul Patrimoniului Cultural, 
Academia de Ştiinţe a Moldovei. 

Pentru activitate prodigioasă pe tărâmul pedagogiei s-a învrednicit de dis
tincţii şi medalii precum: Eminent al învăţământului Public din Republica 
Moldova (1974), Eminent al învăţământului Public din URSS (1977), Medalia 
„Meritul Civic" (1996) şi Ordinul „Gloria Muncii" (2002). Este primul doctor 
habilitat în pedagogie din Republica Moldova, şi-a susţinut teza la Universita
tea "M. Lomonosov" din Moscova. 

Stela Cemortan, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, s-a năs
cut pe data de 13 noiembrie 1941, în satul Niorcani, Soroca, într-o familie de 
intelectuali. 

Şi-a început activitatea ştiinţifică şi didactică mai întâi ca profesoară de 
limbă şi literatură română la Şcoala Pedagogică din Soroca, ulterior a activat în 
calitate de inspector la Ministerul Educaţiei, şefă de laborator la Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, profesoară la Institutul de perfecţionare a cadrelor didac
tice, profesoară la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă". 

Este autor, coautor şi coordonator al multor documente conceptuale şi nor
mative ale educaţiei preşcolare şi învăţământului general. A publicat peste 250 
de lucrări, monografii, studii, manuale, ghiduri metodice, materiale didactice, 
printre care: „Matinee literare" (1985, reeditată în 1990, 2005), „Antologie de 
texte la literatura pentru copii" (1991), „Dezvoltarea verbal-artistică a preşco
larilor" (1992), „Bazele psihopedagogice ale activităţii verbal-artistice a copii
lor de vârstă preşcolară" (1996), „Abecedarul preşcolarului" (2000), „Copilul 
în împărăţia literaturii" (2001), „Citirica" (2004), „Alfabetul în ima
gini" (2005), „Jocuri literare" (2008) etc. 

Pentru activitate prodigioasă pe tărâmul pedagogiei s-a învrednicit de dis
tincţii şi medalii precum: Eminent al învăţământului Public din Republica 
Moldova (1974), Eminent al învăţământului Public din URSS (1977), Medalia 
„Meritul Civic" (1996) şi Ordinul „Gloria Muncii" (2002). Este primul doctor 
habilitat în pedagogie din Republica Moldova, şi-a susţinut teza la Universita
tea "M. Lomonosov" din Moscova. 

„Din copilărie sunt captivată de Carte. Atunci am îndrăgit-o datorită efortu
rilor depuse de tatăl meu, care mi-a fost şi primul învăţător... El ne citea po
veşti, colecta cărţi ilustrate, reviste, albume şi seturi de tablouri. Astfel ne fă
cea să simţim valoarea Cărţii şi ne forma deprinderea de lectură. Am crescut 

Stela Cemortan, omul îndrăgostit de Carte 

http://archiva.flux.md/articole/15470/ 
Nr.201344 din 29 noiembrie 2013 

http://archiva.flux.md/articole/15470/


însoţiţi şi de poveştile bunicii, ale mamei, care puneau în prim-plan necesitatea 
de a ne învăţa să citim texte şi să lecturăm imagini, ne învăţa să dezlegăm ghi
citori, să tălmăcim proverbe, să declamăm poezii, să spunem numărători şi 
frământări de limbă. Poate anume datorită străduinţelor celor din familie, până 
azi nu-mi pot imagina cum aş putea exista fără Cărţi şi înţelepciunea lor", spu
ne Stela Cemortan. 

Ilustrul pedagog şi-a dedicat viaţa copilului, indiferent de regulile şi legile 
timpului pe care le-a parcurs, în virtutea tuturor vitregiilor pe care le-a înfrun
tat. Prin activitatea sa profesională, dar şi prin exemplul personal, a contribuit 
direct la educarea a multor generaţii de copii, dar a venit şi în sprijinul pedago
gilor şi părinţilor pentru a-i ajuta să le ofere acestora o educaţie aleasă şi să le 
cultive dragostea pentru lectură şi carte. 

Cu întârziere, vă adresăm, frumoasă doamnă, cele mai sincere felicitări cu 
ocazia zilei de naştere şi vă dorim sănătate multă în continuare şi realizări fru
moase. 

Stela Cemortan - o doamnă devotată Reginei Pedagogia, o doamnă 
care în viaţă n-a trăit pentru un succes ieftin 

https://ibn. idsi.md/sites/default/files/ 
imag_file/Stela%20Cemortan_o% 
20doamna%20devotata%20Reginei% 
20Pedagogia_%20o%20doamna%20care% 
20in%20viata%20na%20trait%20pentru% 
20un%20succes%20ieftin.pdf 

Cred, că dintre colegii doamnei Stela Cemortan, eu sunt cea care o cunosc 
încă de la începutul carierei de pedagog. Eram profesoară la Şcoala Pedagogică 
din Orhei, predam limba şi literatura română, atunci când la o conferinţă din 
august unde se discutau atât rezultatele anului de studii precedent, cât şi pro
blemele metodologice ale predării pentru anul curent. Se lucra pe secţii şi fie
care profesor indiferent din care Şcoală Pedagogică venea, prezenta şi un refe
rat. 

La una dintre aceste conferinţe ne-a fost prezentată şi o tânără colegă, care 
mai apoi a prezentat un referat la tema: „Problemele formării vorbirii literare la 
elevi." Conţinutul referatului şi problemele abordate m-au fă- cut să mă apropii 
sufleteşte de această tânără profesoară ca mai apoi pe parcursul vieţii să ne 
apropiem şi mai mult, ba chiar şi să ne împrietenim. 

Pot zice că o cunosc de 50 de ani... 
Viaţa a vrut să ne întâlnească şi atunci, când m-am transferat cu traiul la 

Chişinău şi m-am angajat să predau la Universitatea Pedagogică „ Ion Crean-
gă." . A 

Am găsit-o aici în calitate de profesoară la catedra „învăţământ primar". 
Era o profesoară independentă, respectată de colegi şi studenţi. Pe atunci ea 
elaborase o programă analitică proprie şi manualul „Teoria şi metodologia dez-

https://ibn




au avut prilejul să 
asculte cursurile 
predate de către 
doamna S. Cemor
tan. Cred că nu în
tâmplă- tor în anul 
2000 i s-a conferit şi 
titlul onorific de 
„Profesor universi
tar" şi ordinul 
„Gloria Muncii". 

Activând ca 
profesoară, pe lângă 
alte obiecte a predat 
şi „Literatura pentru 
copii", „Metodica 
dezvoltării vorbirii", 
cursul de „Metodica formării vorbirii expresive" etc. 

Pe parcursul anilor, pentru fiecare obiect dna Cemortan a fost nevoită să 
elaboreze programe şi suporturi de curs, fapt care a adus-o încă în tinereţe la 
decizia că e necesar să realizeze o cercetare specială în acest domeniu. Cu 
această intenţie în anul 1977 pleacă la Academia de Ştiinţe din Moscova, unde 
timp de patru ani îşi face studiile, iar în anul 1982 susţine cu brio teza de candi
dat (doctor) în ştiinţe pedagogice. 

Vine acasă cu acest titlu în perioada unei reforme ample din învăţământ, 
perioadă în care se elaborează noi programe şi noi manuale pentru clasele pri
mare. Atunci ea se încadrează într-un experiment orientat spre îmbunătăţirea 
procesului de pregătire a copiilor pentru şcoală. 

în această perioadă dna S. Cemortan, fiind şefa laboratorului „Educaţie 
Preşcolară" şi unul dintre conducătorii experimentului pedagogic, alături de 
Irina Gantea şi Ion Negură munceşte la elaborarea programelor, caietelor di
dactice şi ghidurilor metodice la limba română pentru învăţătorii şi elevii clase
lor primare. Elaborează un set de materiale didactice pentru copiii din grupele 
pregătitoare ale instituţiilor preşcolare. 

Pentru prima dată în sistemul de educaţie lingvistică a copiilor dumneaei 
lansează ideea educaţiei verbal-artistice, adică a integră- iii compartimentelor 
de programă. Astfel în conţinuturile lecţiilor de limbă română au fost incluse 
obiective care prevedeau atât dezvoltarea vorbirii cât şi cea literar-artistică. 

Cadrele didactice, abordând în activitatea lor aceste direcţii, pe lângă sarci
na de a dezvolta vocabularul erau obligaţi să mai includă şi jocuri, exerciţii de 
formarea pronunţiei corecte, a corectitudinii gramaticale, a limbajului coerent 
şi a vorbirii literare. 

în acelaşi timp dna Stela Cemortan elaborează împreună cu I. Gantea şi I. 
Negură caietele didactice pentru şcoala primară „Limba română în clasa întâi" 





(cu concursul cadrelor didactice şi a studenţilor) în practica de lucru a multor 
instituţii preşcolare din oraşele Chişinău, Bălţi şi diferite raioane ale Ţă- rii, 
acest document a fost editat ca proiect apoi a fost discutat şi aprobat la Cole
giul Ministerului învăţământului, ca în anul 1997 să apară sub genericul 
„Curriculumul educaţiei copiilor în instituţii preşcolare de diferite tipuri". în 
baza acestui Curriculum timp de două decenii şi-au programat activitatea edu
cativă cu copiii educatorii din toate grădiniţele ţării. 

Pe parcurs conţinuturile Curriculumului s-au dezvoltat, redactat ca mai 
apoi să fie editat cu suportul UNICEF „Curriculumul educaţiei copiilor de 
vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova." (2007) 

îmbucurător este şi faptul că dna S. Cemortan ca un adevărat pedagog nu s 
-a limitat numai la elaborări ştiinţifice dar a creat paralel şi seturi concrete de 
materiale metodologice şi didactice pe care le-a pus pe masa fiecărui cadru 
didactic. Aceste materiale sunt necesare oricărui pedagog şi copil din Republi
că, deoarece ele contribuie direct şi indirect la formarea viitorilor cetăţeni. 

Cu ocazia jubileului, care se apropie, doresc să o felicit pe dna 
S.Cemortan, să-i spun că mă bucur pentru succesele pe care le-a obţinut printr 
-o muncă asiduă şi prin sudoarea frunţii. Mă bucur că n-a uitat nici pentru o zi 
nevoile, aşteptările şi problemele cadrelor didactice, ale studenţilor, elevilor şi 
ale copiilor preşcolari. 

Mă bucur că Moldova a avut şi are în persoana dumneaei un Om de Ome
nie, un Om cu verticalitate, un Om pe care aşi dori să-l numesc Om-Carte. 

Serafima SAVA, lector superior, Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă" 

STELA CEMORTAN (1941 - 2014) 
Un nume notoriu pentru istoria învăţământului preşcolar 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/ 
imag_file/Stela%20Cemortan.pdf 

Elizaveta GLOB A, şef bibliotecă, grad 
de calificare I, Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei 

Stela Cemortan, fiica directorului şcolii din satul Niorcani, jud. Soroca, dl 
Mihail Secară. Născută la 13 noiembrie, a fost dată la şcoală de 5 ani. Primul 
învă- ţător i-a fost chiar tatăl său, a cărui caleapedagogică voia să o urmeze. 

Terminând Şcoala pedagogică din Soroca, apoi facultatea de Istorie şi Fi
lologie a Universităţii de Stat din Chişinău îşi desfăşoară activitatea profesio
nală la Şcoala pedagogică din Soroca, transformându-se treptat în savanta 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/


Stela Cemortan. Metamorfoza s-a produs în ritmuri rapide. Fiind atât de ocupa
tă, totuşi a reuşit să-şi crească copiii, să înveţe, să susţină examenul pentru mi
nimul de candidat, să scrie teza de doctor, să ţină prelegeri la Universitatea Pe
dagogică şi la Institutul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice şi să mai şi scrie 
diverse lucrări ştiinţifice, să alcătuiască antologii de literatură pentru copii, ghi-
duri şi alte materiale didactice. 

De succesele Domniei Sale s-au bucurat şi se mai bucură cadrele didactice 
din instituţiile preşcolare, care, pentru prima dată în istoria ţării, au primit din 
mâinile Dumneaei programul naţional, diverse ghiduri metodice, antologii de 
literatură în limba română, dicţionare în imagini, seturi de tablouri, etc. Cu 
aceste materiale 79 Racursiu elitist s-au format şi educat sute şi mii de copii de 
vârstă preşcolară. 

Tot de succesele doamnei Stela Cemortan şi de faptul că a reuşit să susţină 
teza de doctor habilitat, primind înaltul titlu de profesor universitar, s-a bucurat 

întreaga comunitate ştiinţifică şi didactică din Siste
mul de învăţământ şi din sfera Ştiinţă şi Inovare. 
Eminentă a învăţământului Public din RSSM, Emi
nentă a învăţământului Public din URSS, deţinătoa
re a Medaliei Meritul Civic, a Ordinului Gloria 
Muncii, a Medaliei Dimitrie Cantemir a Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, Stela Cemortan concepea 
educaţia preşcolară în sistemul educaţional modern 
ca pe un element din ce în ce mai important în stra
tegia formativă, depăşind multe probleme. Cea mai 
strigentă problemă abordată şi în cadrul confe
rinţelor, sesiunilor şi simpozioanelor internaţionale 
şi naţionale a fost dezvoltarea personalităţii. A ela
borat Concepţia pentru dezvoltarea sistemului edu
caţiei preşcolare din ţară, care a servit drept suport 
ştiinţific pentru elaborarea Curriculumului Preşco

lar, punând în centrul atenţiei societăţii omul şi personalitatea. 
Concepţia elaborată a fost pusă la baza cercetărilor conform Proiectului 

Dezvoltarea Curriculumului Preşcolar în contextul modernizării sistemului edu
caţional din Republica Moldova, considerând-o necesară pentru integrarea trep
tată şi fermă a educaţiei preşcolare în coordonatele educaţiei permanente. 

Autoritatea sa profesională a câştigat sensuri teoretice şi practice prin publi
carea lucrărilor ştiinţifice Metodologia proiectării procesului educaţiei la copiii 
de 3-5 ani în instituţiile preşcolare (2010, 2011), Curriculumul educaţiei copii
lor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova (2008), im
perativele Educaţiei (2004), Educaţia cognitiv-verbală (2004), Competenţe de 
cunoaştere prin conţinuturi integrate (2004), Valenţele educaţiei preşcolare 
(2005), etc. 

în calitate de şef al sectorului Educaţie Timpurie din cadrul Institutului de 
Ştiinţe ale Educaţiei şi coordonator a mai multor lucrări ştiinţifice, Stela Ce-



• 
mortan reînvie Metodologia educaţiei şi instruirii copiilor de vârstă preşcola
ră, promovând politicile educaţionale în faţa cadrelor didactice, studenţilor şi 
părinţilor. 

Ea a reuşit să elaboreze şi să propună seturi de modele de planificare şi 
proiectare a conţinuturilor educaţionale, manifestându-le în relaţia copil -
adult, în scopul formării personalităţii lor. 

Profesorul universitar, doctor habilitat, Stela Cemortan s-a distins printr-o 
bogată activitate ştiinţifică. Numele ei este incontestabil legat de cele dintâi 
cercetări privind implementarea modernului, utilizarea tehnologiilor pedago
gice în realizarea cu succes a procesului educaţional, asigurarea didactică a 
instituţiei preşcolare în viitor. 

încrezătoare în forţele proprii, cu stimă de sine, Stela Cemortan a introdus 
în agenda de lucru şi orizontul literaturii didactice pentru copii de diferite vâr
ste. Prin caracterul său de civilizatoare a cuvântului scris, a îmbrăcat literatura 
pentru copii în forme moderne, accesibile educatorilor, părinţilor şi copiilor. 

Cunoscând trăirile retrospective filtrate prin conştiinţa educatului, profeso
rul universitar Stela Cemortan a fost printre primii autori şi cercetători care a 
avut grijă de dezvoltarea gândirii logice a copiilor, de formarea reprezentărilor 
matematice elementare în domeniul numărării, socotirii în spaţiu, în scopul 
sporirii atractivităţii şi formării gândirii libere, creatoare. Ediţia din 2004 SO-
COTICA: Matematica celor mici era considerată de autor pregătirea copiilor 
pentru şcoală. 

Punctele de interferenţă între formă şi fond, în perspectiva cerinţelor mo
derne, profesorul universitar le explica convingător: în dorinţa ca această lu
crare să fie cât mai atractivă şi mai utilă educatorilor, părinţilor şi copiilor, am 
introdus, pe lângă alte îmbunătăţiri: sarcini, incluse în pagini, în baza imagini
lor, pe care copiii le vor contempla, analiza şi colora. Dânsa le da sfaturi pă
rinţilor printre rândurile cărţilor copilăreşti „Lă- udaţi-i pentru cele realizate". 

Cum era şi firesc, o importanţă deosebită a rezervat-o Educaţiei patriotice, 
considerând că Formarea viitorului cetăţean trebuie începută în copilărie. Lu
crarea Educaţia civică în preşcolaritate (2010) înglobează Formarea sentimen
tului patriotic din prima copilărie şi anume dragostea faţă de patrie manifesta
tă prin dragostea faţă de familie, grădiniţă, şcoală, iar mai târziu - de cartierul 
şi oraşul natal, de natură. 

Stela Cemortan a înţeles că arta educaţiei preşcolare în Republica Moldo
va trece prin schimbări progresive vizibile în aria educaţiei copiilor de vârstă 
timpurie şi preşcolară. Din asemenea considerente a fost coordonatorul mai 
muîtor Proiecte ştiinţifice susţinând abordarea integrată a procesului educativ -
instructiv şi eficientizarea procesului educaţional prin parteneriatul grădiniţă -
familie. 

Credem că nu se va aşterne cenuşa uitării peste o muncă asiduă a unui 
savant harnic, recunoscut şi medaliat în ţară. Activă, perseverentă, instruită şi 
destoinică, a putut stabili un climat profesional de lucru în formarea tinerilor 
cercetători. 

Deschizător de drumuri în învăţământul preşcolar după imperativele tim-



pului şi codul etic profesional, Stela Cemortan va fi privită în lumini, întrucât 
comunitatea ştiinţifică şi didactică a fost şi este în căutare permanentă a mo
delelor de promovare a politicilor educaţionale în instituţiile preşcolare. 
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