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Editura Humanitas şi Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare“ 

din Suceava organizează luni, 16 decembrie, de la ora 18.00, în 

Auditorium „Joseph Schmidt“ (Strada Universităţii nr. 13), o 

întâlnire cu Paula Herlo, Rareş Năstase, Alex Dima, Cosmin Savu, 

Paul Angelescu şi Cristian Leonte, despre volumul „Ne facem 

bine. O antologie de fapte extraordinare văzute şi vorbite la 

«România, te iubesc!»”, bestseller Humanitas la Gaudeamus 2019. 

„Este o carte pe care o deschidem cu optimism, ne-o dorim 

inspiraţie pentru cei care îşi doresc să facă binele şi model tuturor 

celor care văd prea multe tonuri închise în viitorul României. 

Oamenii care fac binele sunt eroii acestei cărţi. Oameni care s-au 

ridicat deasupra propriei condiţii, unii deasupra vremurilor, şi şi-

au dus tot mai sus visul, familia, comunitatea. Ei şi ele au harul de 

a-i ajuta pe alţii – în suferinţă sau în nevoie –, au darul şi norocul 

să devină lideri în munca lor. Volumul acesta le este închinat 

oamenilor care împing lucrurile înainte în jurul lor, celor care luptă 

să schimbe lucruri ce se încăpăţânează să rămână neschimbate. 

Este un semn de mulţumire, şi în acelaşi timp îndemn pentru 

veşnicii pesimişti sau demotivaţi. Oamenii acestei cărţi merg într-

o direcţie pe care noi o credem din suflet bună de urmat, toţi cei 

care avem speranţă şi muncim ca să ne facem bine.“ – Cristian 

Leonte 
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Institutul Francez din Iași îi invită pe francofilii suceveni la un 

rendez-vous armonios cu muzica versurilor. Miercuri, 11 

decembrie 2019, de la ora 17 :00, spațiul ospitalier al Teatrului 

Municipal „Matei Vișniec” din Suceava va fi rezervat poeziei. 

Cécile Ouhmani, poetă a cărei inspirație își trage seva din mai 

multe spații culturale, și Muriel Augry-Merlino, îndrăgostită de 

literatură, dar și directoare a Institutului Francez din Iași, vor 

propune publicului sucevean lecturi potențate de interpretările la 

pian ale lui Johannes Onesciuc. Evenimentul  este organizat de 

Facultatea de Litere și Ştiințe ale Comunicării din Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava în colaborare cu Teatrul Municipal 

„Matei Vișniec”. 
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__________ Eveniment pentru 

bibliotecarii 

şcolari din judeţul 

Suceava 

www.monitorulsv.ro 

10.12.19 

Ultima ora 

local 

Întâlnire în cadrul cercului pedagogic al bibliotecarilor şcolari, 

profesorilor documentarişti, responsabili CDI (Centru de 

Documentare şi Informare), vineri, 6 decembrie, la Colegiul 

Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava. […] 

Desfăşurătorul activităţii a cuprins: prezentarea proiectelor de 

prevenire a violenţei în şcoală de către profesor consilier Gabriela 

Vasiliu (proiect de prevenire şi combatere a violenţei 

adolescenţilor şi asupra adolescenţilor „Violenţa la un pas de 

tine”); vizionarea scurt metrajului „Victime la un pas de noi”, 

realizat de elevi ai colegiului: Albert Hrenciuc, Iulian Hreniuc, 

Davide Bodnariuc, Ioan Morosan, Anita Silviu, Andrei Dranca, 

coordonaţi de prof. Magdalena Iacoban, Maria Guz şi bibliotecara 



Roxana Chiriac; a urmat dezbaterea academică în format World 

Schools Style: Acest Parlament consideră că un nivel de cultură 

mai ridicat scade fenomenul de bullying în şcoli, susţinută de 

elevii Lazar Alexandra, Carnăriasa Magda,Timofte Alina din 

clasa a X-a C, şi Bîrzu Cosmina (a X-a A), coordonaţi de prof. 

Oana Petruc şi Dana Sofian; apoi momentul de pantomimă 

„Combate bullyingul, ajută-ţi prietenul!”, susţinut de elevii Oprea 

Diana, Acasandre Alexandra, Şopărlă Maria, Hostiuc Alina, din 

clasa a XII-a B, şi în încheiere, un scurt moment muzical de 

colinde susţinut de elevii Isache Ştefan, Bodnariuc Delia din clasa 

a X-a E. […] 

Au urmat intervenţiile avizate şi extrem de motivante ale insp. 

şcolar de specialitate, profesor Angela Luminiţa Sehlanec, dar şi 

ale invitatului de onoare, prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, 

director al Bibliotecii Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, care a mai subliniat importanţa bibliotecii şcolare şi a 

bibliotecarului în viaţa şcolii şi a elevilor pentru combaterea 

discriminării şi dezvoltarea stării de bine, prin colaborarea cu 

toate catedrele dintr-o unitate de învăţământ, dar şi prin 

dezvoltarea proiectelor în parteneriat cu biblioteca USV: pentru 

anul şcolar/universitar în curs: Simpozionul naţional cu 

participare internaţională, ediţia a III-a, Contribuţia bibliotecii la 

afirmarea diversităţii culturale, 9-11.04.2020; Salonul 

Internaţional de Carte Alma Mater Librorum, 14-15.05.2020, 

ediţia a VII-a; Conferinţa naţională a ABR, ediţia XXXI-a, 31 

august – 3 septembrie 2020 şi multe altele. Deschiderea pentru 

aceste parteneriate a fost confirmată şi de bibliotecar Anişoara 

Budui, tot de la biblioteca USV. 



 

În continuarea celor demonstrate, un alt invitat, prof. Anca Finiş, 

de la Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan” Pârteştii de Jos, a 

prezentat, dintr-un punct de vedere interesant, lucrarea „Lectura 

extraşcolară şi biblioteca”. 

[…] 
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Una dintre cele mai bune voci din România, Alexandra Uşurelu, 

va concerta joi, 12 decembrie, de la ora 20.00, la Teatrul Municipal 

”Matei Vişniec”, spectacolul fiind organizat de Casa de Cultură a 

Studenţilor din cadrul Universităţii ”Ştefan cel Mare”. 

Preţul unui bilet este de 20 de lei sau 10 lei pentru studenţi, elevi şi 

pensionari. 

„Distinsă în concertele sale, în care cele mai puternice idei sunt 

cântate în cele mai delicate sonorităţi, Alexandra Uşurelu 

pregăteşte momente splendide pentru scena din Suceava”, transmit 

organizatorii. 
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 Conferinţa de lansare a proiectului noncompetitiv „Educaţie 

Timpurie Incluzivă şi Calitate (E.T.I.C.)”, 

POCU/446/6/22/Operaţiune compozită OS. 6.2, 6.6, Cod Smis 

2014+: 128215, iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, va 

avea loc la Sinaia, în perioada 12 - 14 decembrie 2019. 

Vor participa inspectori şcolari pentru învăţământ 

preşcolar/educaţie timpurie din toate judeţele ţării şi din 



municipiul Bucureşti, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării, instituţiilor centrale şi ONG-urilor cu activitate 

relevantă în domeniul educaţiei şi îngrijirii timpurii a copiilor. De 

asemenea, vor fi prezenţi membri din echipele partenerilor: 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea din Piteşti, şi 

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava. 

Obiectivul general al proiectului, care se implementează în 

intervalul august 2019 - iulie 2021, îl reprezintă dezvoltarea 

cadrului operaţional naţional în domeniul educaţiei 

antepreşcolare, în vederea facilitării accesului la educaţie, în creşe 

şi/sau grădiniţe, al copiilor sub 3 ani. […] 

N.B. Biroul Francez 

Suceava invită 

francofonii şi 

francofilii la 

Târgul de Crăciun 

www.crainou.ro 
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Actualitate Biroul Francez şi Centrul de Reuşită Universitară (CRU) din 

cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava continuă 

cursul de limbă franceză „Le français, c’est facile!”, programat 

pentru miercuri, 11 decembrie, ora 17. 

Un comunicat de presă al Biroului Francez menţionează că elevii 

cu vârste cuprinse între 7 şi 10 ani îşi vor continua aventura pe 

tărâmul limbii franceze, însoţiţi de lectorul univ. dr. Mariana 

Şovea, de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, şi de 

lectorul de franceză Sophie Bordas. După lexicul destinat 

anotimpurilor, aceştia vor descoperi lexicul asociat sărbătorii 

Crăciunului, vor învăţa un cântec nou, de iarnă, şi se vor juca 

împreună cu prietenul lor francez, ariciul Léo. 

Apoi, de la ora 18, francofonii şi francofilii suceveni sunt invitaţi 

să participe la activitatea „Marché de Noël”. În cadrul 

parteneriatului şcolar iniţiat sub egida Inspectoratului Şcolar 

Suceava, reprezentat de inspectorul de limbi moderne, prof. dr. 

Constantin Tiron, elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Suceava, precum 

www.press24.ro 

09.12.19 



şi elevii din patru licee partenere – Colegiul Naţional de 

Informatică „Spiru Haret”, Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară, Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” şi Colegiul Tehnic 

„Petru Muşat” – coordonaţi de prof. dr. Aura Mihoc, prof. dr. 

Iuliana Domunco, pr. prof. dr. Cristian Mihoc, prof. gr.I Loredana 

Gaşpar, prof. gr.I Mihaela Şerban, prof.gr.I Daniela Sandu şi 

prof. gr.I Stănescu Elena, vor organiza un „târg de Crăciun” în 

scop caritabil. 

La activităţi vor participa oaspeţi francezi de la Academia din 

Reims şi Institutul Francez din Bucureşti, aflaţi într-o vizită de 

trei zile în municipiul şi judeţul Suceava: „dl Philippot, director al 

Institutului Naţional Superior al profesoratului şi educaţiei din 

Reims, dl Castel, director adjunct al Institutului, doamna Michele 

Madiot, responsabila Departamentului de limbi, dna Caroline 

Eudier, inspector de franceză, dl Michel Monsauret, ataşat pe 

probleme educative la Ambasada Franţei, responsabilul 

Alianţelor franceze din România”. 

Intrarea este liberă. 

 


