Genius –
Fabrica de Inteligență din Talmaza
Dana este o tânără antreprenoare, care a deschis recent o
rețea de centre comunitare, unde copiii din mai multe
localități pot practica aritmetica mentală. Deși este un
concept relativ nou pentru țara noastră și, în special pentru
zonele rurale, activitățile promovate în cadrul centrelor sale,
deja au cucerit publicul constituit din părinți, bunici, dar
mai ales copii.
Ideea deschiderii unui astfel de centru, s-a născut câțiva ani în
urmă, pe când Dana era încă studentă. Fiind în căutarea unor
activități care să îi umple util timpul liber, Dana s-a înscris la
două facultăți, făcea voluntariat pe lângă mai multe ONG-uri,
oferindu-și susținerea tinerilor din țară, care aveau nevoie de
suport. De fapt, deschiderea centrelor educaționale de
aritmetică mentală a fost o reacție de răspuns (pornită și din
experiența personală) la nevoia multor copii de la noi, de a-și
dezvolta în mod natural capacitățile intelectuale, precum
gândirea, analiza, puterea de concentrare, imaginația,
creativitatea, în cadrul unor activități de educație
non-formală.
“Familia mea locuiește la Drochia. Frații mei mai mici nu sunt
implicați în activități extrașcolare, pentru că în orașele de la
periferii nu sunt instituții care să promoveze activități pentru
tineri. Personal, consider că dacă vrem o schimbare, trebuie să
începem să acționăm de la cei care sunt în proces de formare.” –
precizează Dana.
Totodată, Dana a subliniat și unele probleme care au determinat-o să își dezvolte serviciul de
educație non-formală și pentru copiii mai mari, în contextul unei evoluții rapide a procesului
de globalizare și a necesității tot mai acute de adaptare a tinerilor la o realitate în continuă
schimbare.
“... Suntem în căutare de profesii, dar de fapt, ne lipsesc abilitățile; acumulăm informații multe,
dar nu avem abilități de lucru. Tinerii actuali se adaptează greu la noile circumstanțe. Suntem în
proces de globalizare și avem nevoie mai mult de abilități, decât de cunoștințe într-un anumit
domeniu. Trebuie să învățăm repede.”
Astfel, după mai multe cercetări și cursuri de specializare pe care le-a urmat la o școală
internațională cu sediul inclusiv la Moscova, tânăra a reușit să deschidă primul Centru la
Drochia, apoi a fost deschis un alt centru la Soroca.
Datorită ambiției sale de a-și face serviciile accesibile pentru mai mulți copii din țară, Dana a
reușit să găsească fonduri, participând la concursul de granturi mici lansat de AO
EcoContact*. Așa a luat naștere centrul Genius, din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă.

Beneficiarii principali ai centrelor sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 4 și 14 ani . Până
în prezent, circa 80 de copii s-au putut bucura de activități în cadrul centrelor.
Totodată, ca opțiune pentru copiii care nu pot frecventa niciunul dintre centrele
deschise, Dana împreună cu câțiva colegi specializați după aceeași metodologie,
organizează și cursuri on-line. Și pentru că fiecare copil are un ritm al său, picii se
bucură de o abordare absolut individuală.
“Chiar dacă vorbim despre o educație non-formală, accentul este pus pe dezvoltarea
proceselor cognitive la copii. Noi nu ne dorim să creăm standarde, nici să cioplim
personalitatea copiilor – noi vrem să îi ajutăm să își descopere singuri potențialul, să își
cunoască limitele și, dacă este în puterea lor, să și le depășească prin intermediul
activităților noastre. Desigur, pentru ca acest lucru să se întâmple, noi ca și pedagogi,
depunem foarte mult efort, dar merită încercarea noastră!” – ne spune Dana,
menționând, între altele, câteva performanțe reușite în cazul a mai multor copii, care
le-au călcat pragul.
Bunăoară, urmare a lucrului pedagogilor de la centrul Genius, copiii de 6-7 ani reușesc
să rămână concentrați pentru o perioadă de 25 de minute, exersând calcule fără
întrerupere. Alte performanțe aparțin copiilor care efectuează mental calcule de
ordinul zecilor, recitând poezii în același timp. Mai mult, cele mai înalte nivele de
performanță le ating copiii care pot calcula mental calcule cu numere negative, radicali
și alte operații complexe, greu de realizat fără o pregătire prealabilă. De asemenea,
copiii aici devin mai organizați, mai responsabili și mai disciplinați. Toate aceste
succese sunt foarte apreciate de părinții copiilor, care au doar cuvinte de mulțumire
pentru Dana și colegii ei.
Deschiderea unui astfel de centrul implică și o dotare corespunzătoare cu echipament
de calcul specializat, fișe didactice adaptate la necesitățile de progres ale copiilor –
pentru că aici performanțele se măsoară din perspectiva evoluției individuale a
copilului și prin comparație cu progresele precedente înregistrate.
Dana este recunoscătoare primarului localității pentru spațiul pus la dispoziție, unde
copiii își pot ocupa timpul într-o manieră interactivă și utilă, aflându-se în siguranță.
Iar pentru a le putea pune copiilor la dispoziție echipamente performante, majoritatea
instrumentelor de lucru au fost procurate din sursele de grant. În plus, din sursele
centrului, fiecare copil este motivat cu daruri simbolice să fie de fiecare mai bun.
“Scopul nostru este să contribuim la dezvoltarea omogenă și echilibrată a copilului. Prin
urmare, încurajarea acestora este esențială. E ca și cum le-am da aripi.” – menționează
Dana, convinsă că cea mai eficientă formă de educație este îngrijirea cu afecțiune, mai
ales atunci când scopul este acela de a forma o personalitate puternică.
Acest grant a fost oferit de AO EcoContact cu susținerea Suediei, în cadrul proiectului
Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională, în
Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, fiind finanțat de Agenția Austriacă de Dezvoltare.
Granturile oferite în cadrul proiectului sus-numit au urmărit dezvoltarea afacerilor
mici conduse de femei din comunitățile vizate în cadrul Zonei Ramsar „Nistrul de Jos”
- afaceri care generează venit în baza valorificării resurselor ecosistemice și a
dezvoltării condițiilor pentru reziliența la schimbările climatice.”
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