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Argumente
din cadrul Lansării de carte
ION BOTGROS – PUTEREA DE A FI TU ÎNSUŢI:
Interferenţe ştiinţifice şi spirituale
Şefa Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Elizaveta GLOBA,
îndeplinind rolul de moderator al evenimentului, a evidenţiat limpezimea şi
profunzimea intelectuală şi ştiinţifică a ideilor expuse de
autoarea Ludmila FRANŢUZAN în noul său volum
dedicat dr., conf. univ. Ion BOTGROS la vârsta onorabilă de 75 de ani.
Prin intermediul cărţii, autoarea aduce un omagiu
conf. univ., dr. Ion BOTGROS,
remarcând că: “ Prin eforturile dlui Ion BOTGROS s-au deschis porţile în universul
ştiinţific şi spiritual, aducând adevărul şi găsind noi mijloace de dobândire a
calităţii în educaţie şi cercetare ştiinţifică”.
În conţinutul acestui volum, regăsim contribuţia dr. Ion BOTGROS în dezvoltarea
conceptelor – cheie: curriculum, proiectare curriculară, dezvoltare curriculară,
optimizarea curriculumului, învăţare integrată, competenţă şcolară, unitate de
învăţare, văzute ca “ fiinţe vii “

Sinteze privind discursurile participanţilor
în cadrul Lansării de carte
ION BOTGROS – PUTEREA DE A FI TU ÎNSUŢI
Pornind de la miza acestei cărţi,
care este o pledoarie ştiinţifică,
prof. univ.,dr. hab. în psihologie Nicolae BUCUN,

director adjunct
al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei,
în discursul său, a subliniat importanţa cărţii,
aducând mulţumiri
autoarei, dr. Ludmila FRANŢUZAN.
Fidel valorilor educaţionale şi ştiinţifice,
Domnia sa, a adresat un elogiu cărţii –
obiect care te rafinează, îţi dă putere în
cercetarea ştiinţifică VS cercetarea pedagogică.
Totodată, a transmis un gând bun omagiatului Ion BOTGROS,
care, prin rezultatele cercetării ştiinţifice, de-a lungul anilor,
“şi-a văzut ideile aplicate în practica pedagogică”.
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Conf. univ., dr. în ştiinţe filologice

Nelu VICOL,

director adjunct, departamentul Perfecţionare , IŞE
a accentuat în discursul său: Volumul oferă un argument salutabil pentru
comunitatea ştiinţifică, prin intermediul căruia cercetătorul ştiinţific se va transforma
într-un “mediator al cunoaşterii şi al înţelepciunii”.
Domnia sa a remarcat, în discursul său, că
volumul “ ION BOTGROS – PUTEREA DE A FI TU ÎNSUŢI “
cuprinde “ Şcoala Ştiinţifică creată de cercetătorul Ion BOTGROS”,
având la bază ideile filozofului grec Aristotel: “ cunoaşterea trebuie să fie sistemică”.
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Dr. conf. univ. Maria HADÎRCĂ,

sectorul Limbă şi Comunicare, Departamentul Ştiinţă, IŞE
a accentuat contribuţia originală a autoarei şi a tuturor colegilor, care s-au încadrat
în elaborarea acestui volum pentru a scoate în evidenţă Rezultatele ştiinţifice de bază
a cercetărilor realizate de dr. Ion BOTGROS în diverse proiecte instituţionale, rezultate,
care ne interesează pe noi toţi, fiind înalt apreciate de conducerea institutului.

Invitatul de onoare
conf. univ., dr. în şt. fiz.-matViorel BOCANCEA ,
Universitatea de Stat din Tiraspol ( cu sediul la Chişinău),
unind cu eleganţă cele trei părţi ale conţinutului cărţii: Valorificarea reflecţiilor
pedagogice. Interferenţe ştiinţifice;
Ion BOTGROS – prin el însuşi. Interferenţe spirituale;
Viaţa şi activitatea cercetătorului,
a remarcat: “ Cercetarea ştiinţifică este un proces fără sfârşit,
niciodată nu ştim cum va evalua”.

Spre finalul Lansării de carte

Autoarea cărţii
“ ION BOTGROS – PUTEREA DE A FI TU ÎNSUŢI: Interferenţe ştiinţifice şi
spirituale”
Ludmila FRANŢUZAN, doctor în ştiinţe pedagogice,
deschide uşa privind destinul dlui BOTGROS, analizând
“Tentaţia cercetătorului de a crea prin cuvânt”.
Autoarea a sintetizat, de fapt, ceea ce a dorit să transmită dr. Ion BOTGROS
prin prisma conceptelor fizice :
“ Trebuie să treci prin tot şi să mergi până la capăt prin cuvânt”.

În Mireasma Florilor de August:
Momente la ceas aniversar în cadrul

Lansării de carte ION BOTGROS – PUTEREA DE A FI TU ÎNSUŢI
La acest ceas aniversar, În Mireasma Florilor de AUGUST, au răsunat:
Mesaje de felicitare, din partea colegilor, oferite omagiatului ION BOTGROS la 75 de ani.
Cântece
“ Cât de departe de HOLOGRAF”
“ Rugă pentru părinţi”
“Reaprinde-ţi candela”,
susţinute la chitară de Alexandru MORARI,
absolvent al LT Iulia HAŞDEU,
Recital de poezie
“Să ai în suflet numai Soare
susţinut de E.Globa

Şi-n inimă un dulce foc,
În drumul tău altă urare,
Să-ţi aducă mult noroc!! ...

Venim cu-n braţ de floricele
Şi cu murmur de caştani
Culegând de printre stele
Urarea noastră : LA MULŢI ANI!”

MESAJ DE MULŢUMIRE
la finalul evenimentului
La finalul Programului ,
dr. Ion BOTGROS
a adresat

Mesaj de mulţumire
autoarei, dr. Ludmila Franţuzan ,
colegilor pentru contribuţiile
acordate în elaborarea
volumului de carte şi,
nu în ultimul rând,
organizatorilor evenimentului

Sesiunea de autografe
acordate celor
care au primit cartea în dar

La finalul evenimentului
nu a lipsit

sesiunea de autografe
acordate de dr. Ion BOTGROS
tuturor celor care au dorit
să fie mai aproape de
“ION BOTGROS –
PUTEREA DE A FI TU ÎNSUŢI”

Sesiunea de fotografii: Participanţi ai evenimentului
Lansarea cărţii “ION BOTGROS – PUTEREA DE A FI TU ÎNSUŢI”

dr.Ion BOTGROS şi autoarea dr. Ludmila FRANŢUZAN
alături de colegii şi prietenii de suflet
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Colegii, alături de colegul său, ION BOTGROS,
au parcurs trepte inedite de cunoaştere şi de zidire sufletească
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