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Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională (CJRAE) 

Suceava a găzduit luni, 18 noiembrie, seminarul „Educație pentru 

toleranță”. La eveniment au participat 44 de profesori și 15 studenți din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), specializarea 

Asistență socială, tema fiind educația pentru acceptare, pentru incluziune 

școlară. 

Profesorul consilier școlar Maria Adriana Nichitean, de la CJRAE Suceava, 

a diseminat activitățile la care a participat împreună cu profesorii consilieri 

școlari ai aceleiași instituții, Delia Dascălu și Narcisa Popa, în cadrul 

cursului „Reaching, teaching and keeping our learners: Methods and 

approaches to reach and increase retention of disadvantaged learners” în 

perioada 3-9 noiembrie 2019, la Borgarnes, Islanda. 

Potrivit acesteia, participarea la acest curs de dezvoltare profesională 

susținut de formatorul Gudrun Petursdottir – InterCultural Iceland a fost 

posibilă în cadrul proiectului derulat de CJRAE Suceava „Building 

Inclusive and Democratic School Culture” - 2018-EY-PMIP-R2-0008. 

Proiectul menționat este finanțat prin Granturile Spațiului Economic 

European (SEE) și Norvegiene Mecanismul Financiar 2014-2021  – 

Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor din 

România - Runda 2. 

„Este școala românească atât de incluzivă pe cât se declară? Este sănătos 

să-i învățăm pe elevi, în spiritul toleranței, că suntem egali? Sunt întrebări 
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la care participanții la eveniment au încercat să răspundă. Să-i înveți pe 

elevi că sunt egali poate fi o greșeală semnificativă în direcția dezvoltării 

lor viitoare. Nu suntem egali, tocmai pentru că suntem unici, deci diferiți. 

Oricât de mult ne-am dori, nu suntem egali cu cei cu care interacționăm. 

Drept urmare, direcția în care am putea merge în educație este aceea de a-i 

educa pe elevi să înțeleagă că, în ciuda diferențelor care există, se poate 

colabora în obținerea unui scop comun, în direcția dezvoltării fiecărui 

individ. Profesorul este cel care poate să mijlocească eficient această 

înțelegere. Cum? Promovând ideea de echitate și nu pe cea de egalitate. 

Dacă predai același conținut, folosind aceleași metode și contexte pentru 

toți elevii, în măsuri egale, fără să ții cont de diferențele de potențial al 

acestora, cu siguranță nu asiguri un mediu de învățare echitabil”, a transmis 

Adriana Nichitean prin intermediul unui comunicat de presă. 

Aceasta a mai arătat că punându-i mai des pe elevi să coopereze, să lucreze 

în grupuri mici, în care fiecare să-și găsească locul conform competențelor 

și abilităților pe care le are, le sporești șansele de succes. 

„Să predai astfel încât toți elevii să-și găsească locul în clasa ta poate fi o 

adevărată provocare. Poate însemna să lucrezi diferențiat, să ai parte de 

rumoare atunci când elevii lucrează pe grupe, să ai parte de curiozitate 

sporită care să te pună uneori în dificultate, să ai mai puține vârfuri la 

evaluările sumative, dar cu siguranță și să ai mult mai puțini elevi care nu 

reușesc să obțină medie de trecere”, a mai completat Nichitean. 

Participanții la cursul structurat din Islanda își propun să realizeze, pe 

parcursul anului viitor, activități de formare și ateliere de lucru cu profesori, 

părinți și elevi din școlile din județul Suceava, astfel încât la finalul 

proiectului, trăgând linie, să poată concluziona că toți participanții la 

proiect vor contribui într-o măsură mai mare la construirea pas cu pas a 

unei culturi democratice și incluzive a școlii românești. 
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„Schimbarea poate porni de la fiecare dintre noi, cei care intrăm în clasele 

cu elevi, mai degrabă decât de sus, de la minister”, a conchis prof. consilier 

școlar Maria Adriana Nichitean, de la Centrul Județean de Resurse și 

Asistenți Educațională Suceava. 
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CSU Suceava se luptă cu succes pentru unul dintre primele trei locuri ale 

clasamentului în Seria A a Campionatului Național de handbal masculin 

pentru juniori I. În cadrul etapei a XII-a, gruparea pregătită de Ion Tcaciuc 

a câștigat fără probleme pe terenul „lanternei roșii”, LPS Roman, având 

șanse reale de a se califica în faza următoare a întrecerii. Partida nu a avut 

istoric și s-a încheiat cu scorul de 48-27 în favoarea sucevenilor. 

Pentru CSU Suceava în partida cu LPS Roman au marcat: Urdă (11), 

Vizitiu (6), Bejinariu (2), Ivan (6), Jităreanu (10), Bîrgouan (2), Burac (2), 

Roșu (3), Fedic (2), Focșăneanu (2), Ioan R. (2). 

În cadrul aceleiași runde, LPS Suceava a pierdut cu 32-18 confruntarea din 

deplasare cu LPS Piatra Neamț. 

 

 

 

 

Adi Pîrgaru 

 

CSU Suceava a 

câștigat la pas 

disputa cu LPS 

Roman 

 

Crai Nou 

 

Pg.6 

 

IDEM 

 

 

Gabriel 

Toderașcu 

 

CSU Suceava 

merge în 

„excursie” la 

 

 

Monitorul de 

Suceava 

 

 

Pg.7 

 

Runda cu numărul opt a Diviziei A de handbal masculin programează 

pentru CSU Suceava o deplasare facilă. Echipa antrenată va evolua la 

Târgoviște, pe terenul celei mai slabe echipe din Seria A, formație care a 
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 Târgoviște 

 

făcut figurație în meciul tur, disputat în sala „Dumitru Bernicu”. 

„Nu ne facem probleme pentru acest meci, pe care-l considerăm de 

antrenament pentru confruntarea cu Magnum Botoșani, din runda 

următoare. Este important să abordăm acel joc cu un moral bun. Suntem la 

zi cu tot ce înseamnă plata datoriilor financiare și mulțumim Primăriei, 

Consiliului Local și conducerii USV Suceava, pentru sprijinul acordat” a 

declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț. 
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CSU Suceava reia campionatul Diviziei A la handbal masculin cu un meci 

pe terenul codașei CSU Târgoviște, programat duminică, de la ora 11.00, în 

cadrul etapei a VIII-a a sezonului regulat. 

-  

Proiectele de 

succes din 

Educație au fost 

premiate la ediția a 

VII-a a Galei 

Edumanager 

globalmanager.ro 

22.11.19 

EDUCATIE   

80 de lideri ai instituțiilor de învățământ românești – reprezentați ai 

inspectoratelor școlare județene, directori de instituții din învățământul 

preuniversitar, reprezentați ai universităților, ai asociațiilor profesionale din 

domeniu și reprezentanți ai companiilor private – au participat pe 21 

noiembrie, la Hotel Ramada Parc din București, la o nouă ediție a Galei 

Edumanager. 

Gala a fost precedată de Conferința Națională Management Modern în 

Educație, unde s-a discutat despre aplicații și soluții de comunicare 

destinate instituțiilor de învățământ universitar și preuniversitar, despre 

legislație, fonduri europene și management instituțional. 

Cele mai valoroase proiecte înscrise la fiecare categorie au fost premiate în 

cadrul Galei EduManager 2019, în urma analizei efectuate de un juriu 

alcătuit din specialiști, alături de editorii portalului Edumanager.ro. 

- edumanager.ro 

22.11.19 

 

- administratie.ro 

21.11.19 

 

http://www.administratie.ro/proiectele-de-succes-din-educatie-au-fost-premiate-la-editia-a-vii-a-a-galei-edumanager/
http://www.administratie.ro/proiectele-de-succes-din-educatie-au-fost-premiate-la-editia-a-vii-a-a-galei-edumanager/
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(…)Categoria „Derularea de proiecte finanțate prin fonduri europene”: 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, pentru proiectul „Start la 

antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”. 

 

(S.B.) 

 

Întâlnire de suflet 

 

crainou.ro 

21.11.19 

 Centrul de documentare și informare de la Colegiul Tehnic „Mihai 

Băcescu” din Fălticeni a găzduit vineri, 15 noiembrie, conferința „Educație 

– Valori – Modele”, susținută de Maica Stavroforă Irina Pântescu, cea care 

timp de 27 de ani a fost stareța Mănăstirii Voroneț. Cu acest prilej, a avut 

loc și lansarea la Fălticeni a volumului „Poeziile Măicuței”. Evenimentul 

care a avut ca invitați de onoare pe maica stavroforă Irina Pântescu, maica 

stavroforă Gabriela Platon – stareța a Mănăstirii Voroneț, conf. univ. dr. 

Carmen Cornelia Balan – de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 

Maica Filoteia – de la Mănăstirea Voroneț, face parte din Proiectul inter-

disciplinar „Educație – Valori – Modele”, împletind orele de limba română, 

istorie, religie și ora de consiliere. (…) 

Alături de tinerii liceeni fălticeneni a fost și conf. univ. dr. Carmen Cornelia 

Balan, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, care a povestit cu 

patos despre istoria apariției cărților și DVD-urilor cu și despre Mănăstirea 

Voroneț, cărți și DVD-uri donate cu dragoste și bucurie Centrului de 

documentare și informare al școlii. S-a vorbit și s-au prezentat „Mănăstirea 

Voroneț”, o carte album tradusă în mai multe limbi, „Sfânta M-re Voroneț 

– Icoane”, „Mireasmă de albastru” – de Maica Elena Simionovici, o carte 

ce aduce elogiul mamei, „Sfaturi duhovnicești” – soluții pentru ceasurile de 

cumpănă; „Oameni la Sfânta M-re Voroneț”, „Mănunchi de gânduri”, 

„Ofrande”, „Bucuriile călătoriilor de suflet” de Maica Elena Simionovici, 

„Sfânta Mănăstire Voroneț, un sfert de veac de la reînființare”, „Poeziile 

Măicuței” – care cuprinde o colecție de poezii, ghicitori, fabule din vechile 

manuale de limba română. 
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- Salonul 

internațional de 

inventică din 

Zagreb.USV, patru 

medalii de aur și 

una de argint 

stiridinbucovina.ro 

21.11.19 

EVENIME

NT 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat la cea de-a 44 

ediție a Salonului Internațional de Inventică Inova Budi Uzor, desfășurat în 

13-16 noiembrie 2019, în Zagreb, Croația. 

- „În umbra marelui 

plan” vine la 

Suceava 

crainou.ro 

21.11.19 

 Acest eveniment reprezintă începutul unui proiect de colaborare între 

Asociația Un concept LUNA, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava și 

Casa de Cultură a Studenților Suceava. 

Vineri, 22 noiembrie, ora 19, la Auditorium Joseph Schmidt, aveți ocazia să 

vă întâlniți cu echipa de la Reactor de creație și experiment și cu 

spectacolul „În umbra marelui plan”, de Catinca Drăgănescu. Spectacolul 

„În umbra marelui plan” a fost invitat în importante festivaluri de teatru din 

țară, dintre care amintim: Festivalul Național de Teatru, Festivalul 

Undercloud, Festivalul Internațional Multicultural de Teatru Tranzit Feszt, 

Festivalul European al Spectacolului Timișoara – Festivalul Dramaturgiei 

Românești (FEST-FDR). Prețul unui bilet este de 10 lei. Accesul pentru 

studenți, elevi și pensionari este gratuit pe bază de invitație care se poate 

procura de la sediul Casei de Cultură a Studenților, str. Zorilor, nr. 6 (lângă 

Auto Albina). Biletele se pot achiziționa și on-line de pe www.ccs-sv.ro 

- Astăzi începe 

Sesiunea 

Științifică 

„Unitate, 

Continuitate și 

Independență în 

Istoria Poporului 

Român. 101 ani de 

albastiri.ro 

21.11.19 

- Joi, 21 noiembrie 2019, de la ora 10.00, la Sala Unirii va avea loc 

deschiderea oficială a Sesiunii Științifice a Muzeului Național al Unirii 

Alba Iulia „Unitate, Continuitate și Independență în Istoria Poporului 

Român. 101 ani de la Marea Unire (1918-2019)”. 

La eveniment vor participa peste 100 de specialiști din instituții muzeale și 

universitare din întreaga țară: Alba Iulia, București, Deva, Cluj-Napoca, 

Timișoara, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Craiova, Turda, Iași, 
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la Marea Unire 

(1918-2019)”. 

Programul complet 

Arad, Oradea. 

Simona Hărmănescu – Complexul Național Muzeal „Moldova” Iași, 

Muzeul „Al. I. Cuza”, Ruginoasa, drd. Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava 

- Proiect în valoare 

de peste 6,1 

milioane de lei 

derulat de 

Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

Suceava. 

svnews.ro 

21.11.19 

Știri, 

Educație 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a comunicat că, împreună cu 

Institutul de Economie Națională al Academiei Române și cu Agenția 

pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, va derula proiectul „DECIDE- 

Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și 

postdoctorală”. Conferința de lansare a proiectului în valoare de peste 6,1 

milioane de lei, va avea loc marți, 26 noiembrie, începând cu ora 09.00, în 

Sala Senatului din Corpul A al USV. Proiectul DECIDE vizează creșterea 

angajabilității absolvenților de învățământ superior-doctoranzi și cercetători 

post-doctorat, în special în sectoarele din economie cu potențial competitiv 

și în domeniile de specializare inteligentă. 

 bitnews.ro 

21.11.19 

- 

 


