RAPORT
DE ACTIVITATE AL CENTRULUI EDITORIAL UNIVERS PEDAGOGIC
pentru semestrul I, anul 2014
Obiective:
- Să promovăm imaginea IŞE în faţa cititorilor noştri pentru a o face mai
cunoscută şi atractivă;
- Să oglindim evenimentele majore care au loc în sfera învăţământului (la
Ministerul Educaţiei, la IŞE, în raion ş.a.m.d), atât la nivel naţional, cât şi
internaţional;
- Să stabilim relaţii de parteneriat cu diverse instituţii de învăţământ
(grădiniţe, gimnazii, licee, direcţii raionale de învăţământ).
Resurse umane:
Echipa Centrului Editorial Univers Pedagogic este alcătuită din şapte persoane,
după cum urmează:
 Ion Iachim, redactor şef;
 Zinaida Lipcanu, redactor (actualmente în concediu de maternitate);
 Oxana Raş, secretar responsabil, redactor;
 Natalia Florea, reporter;
 Anatol Răileanu, reporter;
 Elvira Ţâgănaş-Pântea, corectoare;
 Andrei Dorgan, procesare computerizată (angajat prin contract).
În primul semestru, Centrul Editorial Univers Pedagogic a editat 2 (două)
numere de revistă şi 26 (douăzeci şi şase) numere de ziar, în conformitate cu
angajamentele şi periodicitatea asumate la început de an.
După reconceptualizare, începând cu numărul 25, săptămânalul apare cu
rubrici noi: Învăţământ vocaţional, Dialoguri cu personalităţi, Rubicon
managerial, Trepte întru devenire, Didactica la zi, Educaţie timpurie, Psihologul
răspunde, Glosar, care au menirea să facă ziarul mai atractiv.
Totodată, n-am renunţat la rubricile tradiţionale, care s-au bucurat de atenţia
publicului cititor: Univers Pedagogic Pro în raionul..., Liceum, Şcoala rurală ş.a.
În scopul asigurării unor relaţii de colaborare cu diverse instituţii, pe perioada
primei jumătăţi de an, am întreprins mai multe deplasări de serviciu:
 Ion Iachim: în oraşul Căuşeni; satul Capaclia, r. Cantemir; satul
Cobusca Nouă, r. Anenii Noi; or. Căinari, r. Căuşeni; s. Cotiujenii
Mari, r. Şoldăneşti; or. Glodeni; s. Săseni, r. Călăraşi.

 Anatol Raileanu în oraşul Teleneşti; or. Rezina; s. Alexăndreni, r.
Sîngerei; s. Micăuţi, r. Străşeni; s. Todireşti, r. Anenii Noi; s. Ţaul, r.
Donduşeni, s. Gura Galbenei, r. Cimişlia; s. Dănceni, r. Ialoveni.
 Natalia Pîslaru în oraşul Cimişlia şi în or. Sângerei.
Partea leului, sigur, îi revine oraşului Chişinău, care are cele mai multe
instituţii de învăţământ. De aici, de la faţa locului, reporterii Centrului Editorial
Univers Pedagogic au realizat zeci de reportaje şi ştiri.
Am reuşit să cooptăm autori valoroşi din rândurile cititorilor noştri: Dumitru
Păsat (Chişinău), Liliana Rusu (Edineţ), Virgil Mândâcanu (Chişinău), Sergiu
Ştefan (Hânceşti), Ion Dombrov (Cimişlia), eleva Otilia Rusu (Edineţ), Ion
Găluşcă (Hânceşti) etc.
Materiale interesante ne-au pus la dispoziţie angajaţii IŞE: Nelu Vicol, Lilia
Pogolşa, Ion Achiri, Elizaveta Globa, TatianVasian.
De bun augur s-au dovedit meditaţiile scriitorilor: Claudia Partole, Dumitru
Apetri, Dumitru Păsat.
În primul semestru am realizat şi câteva pagini de publicitate.
DOLEANŢELE noastre ţin de sfera pecuniară, de aceea le vom enunţa când
vor fi timpuri mai bune pentru IŞE...
Redactor şef

ION IACHIM

