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Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a derulat în lunile noiembrie și 

decembrie un stagiu de formare pentru profesorii din 

învățământul primar și preșcolar, având ca temă promovarea 

rezilienței în școală. 

Potrivit unui comunicat al USV, stagiul face parte dintr-o etapă 

de pilotare a unui curriculum de formare profesională prin studii 

de masterat pentru profesori, elaborat în cadrul unui proiect 

european de cooperare strategică în domeniul educației 

universitare: ENRETE  – Enhancing Resilience through Teacher 

Education. 

Proiectul este coordonat de Universitatea din Malta și se 

derulează prin cooperarea a șase universități europene: 

Universitatea Creta, Universitatea de Medicină Rijeka, Croația, 

Universitatea Lisabona, Universitatea Pavia din Italia și 

Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, fiind finanțat prin 

programul european ERASMUS+. 

„Fondat sub grantul ERASMUS+, proiectul ENRETE 

(„Creșterea rezilienței prin formarea profesorilor”) își propune 

formarea profesorilor pentru întâmpinarea nevoilor emoționale 

ale elevilor și dezvoltarea rezilienței la aceștia. Proiectul dorește 



să creeze un masterat european în reziliență, prin care să propună 

instruirea cadrelor didactice în a promova reziliența la copii și 

tineri în școli, precum și în alte situații de viață”, se menționează 

în comunicatul de presă. 

Sursa citată a precizat că reziliența reprezintă capacitatea umană 

de a face față adversității, cu succes, într-un mod adaptat și 

sănătos, și se poate învăța într-un context formal, dirijat de către 

cadre didactice cu pregătire specifică. 

Scopul general al proiectului urmărește crearea unor medii de 

învățare care să promoveze reziliența și creșterea personală a 

elevilor marginalizați, oferindu-le acestora instrumentele, 

resursele și contextele de studiu care le facilitează atât învățarea 

școlară și academică, cât și cea socială și emoțională, având 

drept consecință includerea lor în viața socială, ca cetățeni activi. 

Proiectul vizează elaborarea a nouă  module ce urmăresc 

dezvoltarea competenței educatorilor de a răspunde și de a se 

adresa nevoilor de învățare, sociale și emoționale ale elevilor 

aflați într-o situație de risc în ce privește dezvoltarea și educația. 

„După stadiul de pilotare vor urma activități de revizuire a 

curriculumului, iar în luna mai, la Suceava, se va organiza un 

amplu eveniment de multiplicare a informațiilor dezvoltate în 

cadrul proiectului”, se mai arată în comunicatul transmis. 
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Coordonatorul Lectoratului spaniol al Facultății de litere și 

Științe ale Comunicării din cadrul Universității ”Ștefan cel 

Mare” Suceava, lector  dr. Cătălina Pînzariu, împreună cu 

asistent dr. Alina Prelipcean și un grup de nouă studente la limba 

spaniolă, a fost, ieri, cu cadouri de Crăciun la copiii din Centrul 

de plasament „Mihail și Gavril” din Solca. Andreia-Mădălina, 

Diana, Felicia, Alexandra, Ioana, Mihaela, Georgiana, Alina și 

Cătălina au strâns bani și au cumpărat piese vestimentare și 

dulciuri pentru cei 40 de copii din centru, au pregătit daruri 

personalizate pentru fiecare în parte și au plecat spre Solca dis-

de-dimineață. 

 Aici au fost întâmpinate de administratorul Alexandru 

Maximiuc și de economista Mariana Chirilă, care le-au făcut 

cunoștință cu copiii și le-au prezentat centrul care pentru unii 

dintre ei este „acasă” de când s-au născut. Pe durata timpului 

petrecut împreună, musafirii și gazdele au desfăcut pachetele 

primite în dar, au cântat colinde, au povestit și au făcut planuri 

de revedere. „Mă bucur foarte mult că am venit aici, că am 

cunoscut acești copii grozavi și am ferma convingere că de astăzi 

avem noi prieteni, în adevăratul sens al acestui cuvânt. Cu cel 

puțin cu doi dintre ei cred că ne vom revedea și la facultate, unde 

sper că vor veni să studieze limba spaniolă, dar ne gândim la 

câteva proiecte educaționale pe care le putem derula în 

parteneriat, de anul viitor”, a declarat Cătălina Pînzariu. 



Ea a spus că are în vedere organizarea unor cursuri de muzică, 

desen și dans pentru copiii și adolescenții din centru care se vor 

arăta interesați, însă urmărește și implicarea în alte activități 

educative.  
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Copiii legitimați la clubul de fotbal ACS Luceafărul 2012 

Suceava s-au întâlnit, miercuri, cu Moş Crăciun pe terenul de 

sport, acoperit, al Universității ”Ștefan cel Mare Suceava”. Nu s-

a disputat nici un meci, Moşul a venit doar cu daruri din partea 

asociației pentru cei 95 de fotbalişti cu vârste cuprinse între 6 şi 

13 ani, de la şcoli şi grădinițe din municipiul Suceava. Directorul 

clubului, Florin Leuciuc, profesor la Facultatea de Educație 

Fizică din cadrul USV, ne-a declarat că, indiferent de vârstă, 

„copiii l-au primit cu bucurie şi emoție pe Moş Crăciun”, care a 

venit „să răsplătească dăruirea copiilor pentru fotbal, 

perseverența în antrenamente şi rezultatele obținute sub tricoul 

clubului Luceafărul Bucovina”. Copiii au primit dulciuri, fructe 

şi articole utile în activitatea sportivă. 

Clubul micilor fotbalişti este asociat la Asociația Județeană de 

Fotbal Suceava.  

 

 


