Din experienţa de munca a profesorului
de educaţie fizică Mihail Petrovici Ştefanuca
În şcoala noastră învaţă copii cu deficienţe ale aparatului locomotor.
Tocmai deaceia în lucrul de toate zilele eu m-am condus de deviza:
“Să luptăm pentru sănătate ca să fim de folos Patriei.
Să facem cât mai multe eforturi fizice, să ne călim
şi să ne odihnim cu pricepere”.
M.P. Ştefanuca

Mihail Petrovici Ştefanuca lucreaza la şcoala specială internat din 1970 şi s-a manifestat ca
un pedagog care obţine eficienţa instruirii şi educaţiei elevilor, pregătirea lor corespunzătoare
pentru viaţă şi muncă.
Un exemplu al reuşitei la obiectul învăţătorului – în 1987/88 din 12 absolvenţi au obţinut
nota „5” 8 elevi. În prima jumătate a anului curent de studii, din 118 elevi pe nota „5” reuşesc 38
elevi, iar pe nota „4” – 60 elevi.
Învăţătorul are pregătire teoretică şi metodică corespunzătoare, ceea ce-i permite să realizeze
cu succes sarcinile instructive şi educative la obiectul său. Depune stăruinţă pentru a obţine un
randament maxim în timpul lecţiei. În acest scop divizează clasa în câteva grupe, pentru ca elevii să
poată îndeplini mai productiv variate exerciţii de antrenament şi călire fizică. La lecţii pune în faţa
elevilor sarcini concrete, iar la sfârşitul lor face generalizările necesare. În timpul efectuării
1

exerciţiilor ia în consideraţie nivelul pregătirii fizice, starea sănătăţii, gradul defectului,
particularităţile de vârstă ale elevilor. Lucrul corecţional se efectuează în mod individual. Aceasta
contribuie la reabilitarea şi compensarea defecţiunilor fizice ale elevilor cu paralizii cerebrale.
Pentru efectuarea exerciţiilor individuale foloseşte cu iscusinţă inventarul sportiv corespunzător.
Datorită iniţiativei şi iscusinţei pedagogului sala sportivă este înzestrată cu inventarul
necesar, iar pe teritoriul şcolii a fost creat un complex sportiv.
În lucrul extraşcolar educativ şi metodic M.P. Ştefanuca manifestă iniţiativă şi obţine
succese. Organizează sub acompaniament muzical gimnastica matinală a copiilor, contribuind astfel
la călirea şi întărirea sănătăţii lor. Cu o deosebită stăruinţă conduce în şcoală mai multe secţii
sportive.
Rezultatele lucrului în secţiile de dame, şah şi tenis de masă sunt ilustrate pe standuri
sportive în şcoală. Este îmbucurător faptul că elevii cu defecte fizice vădite obţin permanent locuri
de frunte la spartachiadele raionale la diferite probe (al 12-lea an sportivii şcolii internat deţin locul
I între şcolile medii în cadrul raionului la tenis de masă...).
Învăţătorul organizează cu elevii marşuri turistice, a iniţiat în şcoală concursuri distractive
„Cine e mai sprinten?” şi jocul militar-sportiv „Zarniţa”. În scopul educaţiei patriotice a copiilor
Mihail Petrovici organizează activităţi sportive la date remarcabile.
Până la 1979 învăţătorul a activat ca inspector netitular la educaţia fizică şi sport pe lângă
Secţia raională de învăţămând. În anii 1979-1984 e conducător al secţiei metodice a învăţătorilor de
educaţia fizică din raion. În prezent Dumnealui este membru al consiliului metodic al şcolii
(conducător al secţiei metodice a învăţătorilor de educaţie fizică şi a metodiştilor CFC), membru al
Sovietului de cultură fizică şi sport pe lîngă comitetul executiv raional de deputaţi ai poporului.
Fiind îndrăgostit nu numai de sport ci şi de natură, învăţătorul mobilizează anual copiii la
crearea spaţiilor verzi pe teritoriul din jurul şcolii.
M.P. Ştefanuca participă activ în viaţa şcolii, a orăşelului şi a raionului. Mulţi anu a activat
în componenţa comitetului sindical, controlului norodnic din şcoală şi raion. Participă activ în lucrul
secţiei metodice raionale a învăţătorilor de educaţie fizică.
Sistematic îşi propagă experienţa înaintată a instruirii şi educaţiei copiilor ca lector al
organizaţiei primare „Ştiinţa” şi corespondent netitular al gazetei raionale „Calea lui Octombrie”.

Anul 1971. Cei mai buni sportivi la jocul de dame, şah şi tenis de masă.
Aramă F., Afanasieva L., Bâtea I., Croitoru M., Cazaciuc E., Stratu T., Salcuţan L.,
Buhnă A., Boţan I., Ignatiuc V, Spataru V.
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Primii campioni ai şcolii

Afanasieva Elizaveta,
şah

Laiba Maria,
tenis de masă

Cazaciuc Ecaterina,
dame

Boţan Ion,
tenis de masă, şah,
dame

Primul campionat al şcolii

Stratu Tamara, Gherbovei Nadea,
Laiba Maria, Botezat Ecaterina

Tudor Gribineţ, Tanea
Mocanu, Leonid Axinte,
Ana Tofan

Stratu Tamara,
Botezat Ecaterina

Tudor Botereanu
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Tudor Botereanu
şi Vasile Popov

Prima întâlnire amicală cu şcoala medie din Ialoveni
Scor 7:3 pentru noi

Cei mai buni la jocul de dame

Cazaciuc Ecaterina, Stratu Tamara, Bâtea Irina, Boţan Ion,
Buhnă Afanasie, Movileanu Vasile

Campionul şcolii Boţan Ion
antrenează elevii clasei a III-a

Elevii noştri încep să înţeleagă
că prin competiţii de şah
se întăresc legături spirituale, voinţă şi relaţii prieteneşti...
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Campionii anului 1975:
Botezatu Ecaterina, Robu Agafia, Buhnă Afanasie, Malcoci Alexei, Movileanu Vasile

Astfel copiii noştri află că şahul şi jocul de dame
constituie mai mult decât un simplu joc...
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Maria LAIBA,
studii medii cu medalie de aur,
campioana şcolii la tenis de
masă (1971, 1972, 1973, 1974),
în 1975 – locul III pe raion.

Agafia ROBU,
studii medii cu medalie de aur,
campioana şcolii la şah
(1973, 1974),

Echipa şcolii – campioana raionului la şah
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Ana TOFAN,
campioana şcolii la şah
(1976), locul III pe
raion la Spartakiada
elevilor.

Filip ARAMĂ,
campionul şcolii la şah
(1976), locul III pe
raion între şcolile
medii.

Olga BRATU,
Campioana şcolii şi a raionului la şah
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Campionii școlii la tenis de masă, locul II pe raion (1976):
Antohi D., Varzari T., Sava I., Popov V., Șeremet D.

Echipa școlii – campioana raionului.
Locul II pe republică între școlile internat și case de copii
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Campionii raionului la tenis de masă (1975):
Axinte L., Catanoi M., Buga Gr. împreună cu Învățătorul
Ștefanuca M.P.

Domnica ANTOHI

Campionii raionului
și a republicii între
școlile internat și
case de copii
(1977)

Tudor VARZARI
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Campionii raionului la tenis de
masă (1976):
Axinte L., Buga Gr., Catanoi M.,
Guzun V. împreună cu Învățătorul
Ștefanuca M.P.

Cei mai buni sportivi ai școlii
într-o excursie extraordinară
pe ruta Chișinău-SimferopolArtec-Ialta-Sevastopol-OdesaChișinău, anul 1977

Tenisiștii Varzari T. și Antohi D. cu
Diplome Roșii și Cupa republicană,
iar Alexeeva T. și Gribineț T. cu
Diplome Albastre de gradul II la șah.

Tamara ALEXEEVA

Campionii raionului,
locul II pe republică la șah
între școlile internat și
casele de copii, 1977

Tudor GRIBINEȚ
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Maria CATANOI,
campioana raionului la tenis
de masă (1978, 1979, 1980,
1981)

Leonid AXINTE,
studii medii cu medalie de aur,
campionul școlii și a raionului,
locul III pe republică la șah
între școlile medii de cultură
generală (1980)
Campionii școlii, ai raionului și
republicii la tenis de masă
în anii 1978-1980:
Varzari T., Catanoi M.,
V. Ciupac, V. Rotari, D. Antohi

Cei mai buni sportivi ai școlii
în anul 1980, împreună cu
Învățătorul M. Ștefanuca
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Gheorghe SALCUȚAN,
campionul raionului la jocul de
dame (1978)

Grigore BUGA,
campionul școlii (1981) și a
raionului (1978) la tenis de
masă
Campionii școlii, raionului și
republicii la tenis de masă
(1977, 1978, 1980, 1981):
Axinte L., Varzari T., Catanoi M.,
Frâniuc V., Buga G., Strătilă I.,
Ciupac V.

Campionii școlii și a
raionului la jocul de dame
(1978, 1979, 1980, 1981):
Timotin B., Munteanu V.,
Cebanica R., Salcuțan G.
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Mărturisirile copiilor...
Ele nu numai mă încălzesc sufletește,
ele îmi servesc ca busolă în viață.
M.P. Ştefanuca
„Vreau să Vă spun că în mare parte V-am înţeles neliniştea pentru sportul din şcoală abea
după absolvire. Vă felicit deosebit pe Dvs şi pe tinerii sportivi cu ultima victorie!
Dar nici într-un caz să nu fie ultima.”
Larisa Cuclaros
23.II.1989
Or. Ialoveni

Cel mai iubit dintre toţi învăţătorii, de către toate generaţiile de copii – M. P. Ştefanuca
„Sunt foarte bucuroasă că învăţătorul meu, educatorul meu a rămaş acelaş Om, pe care l-am
ştiut cândva.
Este acelaş, cu multă căldură şi răbdare învaţă, educă, îngrijeşte, mângâie şi apără aceşti
sărmani copii.
Cu anii pare să aveţi şi mai multă răbdare, căldură sufletească, omenie şi bunăvpoinţă.”
Cu respect, Lena Musteaţă-Soficiuc,
triplă campioană la tenisul de masă pe republică
21.II.1989
or. Soroca
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