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În cadrul proiectului AmbasaDOR de Bucovina, coordonat de 

prof. dr. univ. Otilia Clipa şi sprijinit de Consiliul Judeţean 

Suceava, s-au dezvoltat noi colaborări între şcoli din judeţul 

Suceava şi şcoli în care îşi desfăşoară activitatea profesori din 

diaspora. 

Unul dintre cele mai recente parteneriate internaţionale este cel 

încheiat între Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 

EducaţionalăSuceava, Asociaţia Educatorilor Suceveni şi 

Chrysalis Multi Academy Trust, Sudbury Primary School, 

Londra. 

Ca urmare, la finele lunii octombrie, Chrysalis Multi Academy 

Trust, Sudbury Primary School a avut ca oaspeţi 15 specialişti în 

educaţie - profesori din învăţământul preşcolar, primar şi 

gimnazial, psihologi şcolari, reprezentanţi media şi ai sindicatului 

din judeţul Suceava. 

Reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor partenere, interesaţi de 

progresul sistemelor de management educaţional prin 

implementarea celor mai noi sisteme de învăţare şi management 

în educaţie, au participat la ateliere de lucru pe următoarele teme: 

Sisteme de management educaţional, Leadership în educaţie şi 

Safeguarding în şcoală. 



La finalul celor cinci zile, care au însemnat şi contactul cu cultura 

şi civilizaţia Londrei, concluzia a fost că deşi sistemul de 

învăţământ românesc la nivel macro are nevoie de multe 

schimbări care întârzie să apară, fiecare profesor poate să aducă 

schimbarea în bine cu proprii elevi luând contactul cu şcoli 

partenere, cum este Chrysalis Multi Academy Trust, Sudbury 

Primary School, fiind tot timpul loc de mai bine şi de creştere 

prin învăţare şi experimentare. 
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Miercuri, 13 noiembrie, de la ora 17:00, Biroul Francez şi Centrul 

de Reuşită Universitară (CRU) al Universităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava (USV) continuă activităţile destinate învăţării limbii 

franceze, sub genericul „Le français, c’est facile!”. Grupa de 

copii, îndrumată de lector univ. dr. Mariana Şovea, de la 

Universitatea din Suceava, şi de Sophie Bordas, lector de limba 

franceză, va recapitula noţiunile învăţate, va descrie membrii 

familiei şi va prezenta animalul preferat. Imaginea, culoarea, 

jocul şi cântecul vor fi prezente; un spaţiu generos şi metode 

moderne de fixare/ achiziţie ale lexicului nou vor facilita/ motiva 

învăţarea. 

Începând cu ora 18:00, activitatea intitulată „Compréhension, 

tolérance et amitié” este materializarea parteneriatului dintre 

Şcoala Gimnazială Nr.1 din Suceava şi Şcoala Gimnazială „Acad. 

H. Mihăescu” Udeşti, Suceava. 

Elevii implicaţi, coordonaţi de profesoarele de limba franceză 

Daniela Sandu, Oana Trifan şi Aura Mihoc, vor recita poezii, vor 



cânta, vor dansa, vor interpreta mici scenete şi vor amenaja o 

expoziţie cu creaţii plastice pe această temă. 

„Limba franceză şi prietenia, care reprezintă coordonatele de bază 

ale activităţii, mesajele lor de înţelegere, toleranţă şi prietenie vor 

avea ecou şi vor contribui la încurajarea publicului şi elevilor de a 

se exprima şi comunica în limba franceză, de a socializa cu cei 

care împărtăşesc aceleaşi valori, de a lega prietenii şi de a 

descoperi împreună diversitatea spaţiului francofon”, au transmis 

organizatorii. 

Intrarea este liberă. 
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Piesa de teatru „În umbra marelui plan”, în regia Catincăi 

Drăgănescu, se joacă vineri, 22 noiembrie, de la ora 19.00, pe 

scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” (str. Universităţii, nr. 

13). 

Distribuţia: Tov. Moraru - Oana Mardare; Tov. Haralambie - 

Raluca Mara; Anca - Paula Rotar; Nelu/Dan - Doru Taloş. 

Asistenţă creativă: Catrinel Bejenariu; scenografia: Anda Pop, 

muzica originală: Catinca Drăgănescu, Catrinel Bejenariu; light 

design: Cătălin Filip. Durata spectacolului este de o oră şi 35 de 

minute, fără pauză. 

Preţul unui bilet este de 10 lei, iar accesul pentru studenţi, elevi şi 

pensionari este gratuit, pe bază de invitaţie, care se poate procura 

de la sediul Casei de Cultură a Studenţilor, str. Zorilor, nr. 6 

(lângă Auto Albina). Biletele se pot achiziţiona şi online de pe 

http://www.ccs-sv.ro. 

http://www.ccs-sv.ro/


Potrivit organizatorilor, Casa de Cultură a Studenţilor Suceava, 

„«În umbra marelui plan» este o încercare subiectivă de a 

reconstitui istoria unui experiment social de proporţii ale cărui 

consecinţe încă ne bântuie: omul nou şi mitul naţional al 

promised land-ului autohton. Spectacolul ia forma unei cronici de 

familie care se întinde pe trei generaţii, urmărind în paralel 

mutaţiile sociale, politice şi morale din societate şi efectele 

acestora asupra individului şi vieţii sale intime”. 
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Aflată în luptă pentru promovarea în Liga Naţională, gruparea 

CSU Suceava continuă să transfere jucători chiar dacă s-au scurs 

deja şase etape din actualul sezon al Diviziei A. La începutul 

săptămânii trecute, formaţia antrenată de Adrian Chiruţ i-a 

înregimentat pe portarul Radu Turturica (19 ani) şi pe extrema 

dreaptă Robert Cătălin Furak (23 de ani), jucători care au şi 

debutat deja oficial în tricoul alb-albastru, cu prilejul meciului de 

campionat cu Poli Iaşi, disputat vineri după-amiază în sala 

„Dumitru Bernicu”, câştigat clar de CSU cu 48-17. 

Ieri, sucevenii au anunţat şi transferul experimentatului 

Alexandru Juverdianu. În vârstă de 28 de ani, noua achiziţie a 

celor de la CSU vine de la echipa de Liga Naţională CSM Bacău, 

acolo unde a evoluat în ultimele cinci sezoane. 

În condiţiile în care va sta în runda cu numărul şapte, următorul 

meci de campionat al grupării sucevene va avea loc abia pe 24 

noiembrie, pe terenul codaşei Seriei A, CSU Târgovişte. 

 



 


