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Actualitate  

Zilele USV 2020 marcheaza, în intervalul 5-7 martie, 30 de ani 

de la transformarea Institutului de Subingineri în Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. Programul manifestarilor 

cuprinde cuprinde o serie de evenimente dedicate studenților, 

absolvenților, cadrelor didactice, dar și întregii comunități locale. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava va pune la punct un 

proiect de promovare a sănătăţii mintale în rândul elevilor * 

demersul include atât o evaluarea a copiilor, cât şi instruirea 

personalului didactic 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava (USV) participă la un parteneriat european 

de tip ERASMUS+ Key Actions 3, în vederea dezvoltării şi 

implementării de politici educaţionale care să susţină promovarea 

sănătăţii mintale în şcoală, a anunţat, ieri, purtătorul de cuvânt al 

instituţiei academice, Codruţ Şerban. 

Proiectul Promoting Mental Health at Schools (PROMEHS), 

cofinanţat de Comisia Europeană (2019-2022), este coordonat de 

o echipă de cercetători de la Universitatea Bicocca din Milano şi 

este conceput pentru a dezvolta, implementa şi evalua un 

curriculum de promovare a sănătăţii mintale pentru grădiniţe, şcoli 
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 primare, gimnaziale şi licee, oferind, în acelaşi timp, o instruire de 

înaltă calitate personalului didactic. 

Participanţii la proiect sunt universităţi şi autorităţi publice din 

şapte ţări europene, respectiv Universitatea Milano - Bicocca 

(Italia), Ministerul Eduaţiei, Universităţilor şi Cercetării din Italia, 

Biroul Regional Şcolar din Lombardia - Italia, Universitatea 

Malta, Universitatea Letonia, Biroul Regional Şcolar din Sigulda 

- Letonia, Universitatea Rijeka - Croaţia, Municipalitatea Rijeka, 

Biroul Regional Şcolar Primorsko-Goranska - Croaţia, USV, 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, Universitatea Patras din 

Grecia, Universitatea Lisabona - Portugalia. 

Parteneriatul se extinde şi la nivel mai puţin formal, beneficiind 

de susţinerea unor organizaţii profesionale internaţionale, precum 

Reţeaua Europeană pentru Competenţa Socială şi Emoţională 

(ENSEC), Reţeaua şcolară de promovare a sănătăţii în regiunea 

Lombardia, Asociaţia Europeană de Psihologia Dezvoltării 

(EADP), Departamentul pentru politici privind familia, parenting 

şi oportunităţi egale din Regiunea Lombardia, Asociaţia Italiană 

de Psihologie (AIP) - Sectorul Developmental şi Educaţional, 

Reţeaua europeană Alianţa pentru copilărie, Laboratorul 

Universităţii Rutgers - Dezvoltarea Socio - Emoţională şi a 

Caracterului (USA). 

Problemele de sănătate mintală în rândul copiilor au crescut 

drastic în ultimele decenii, iar jumătate dintre aceste probleme 

încep înainte de vârsta de 14 ani. 

Necesitatea intervenţiilor timpurii este presantă, iar contextul 

şcolar este un cadru ideal pentru promovarea sănătăţii mintale la 

copii şi adolescenţi. „Plecând de la contextul actual, reprezentanţii 
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fiecărei ţări implicate în proiect participă la dezvoltarea unui 

curriculum pentru promovarea elementelor de sănătate mintală 

pentru copii şi adolescenţi, programul fiind implementat pentru 

câte 1.000 de copii şi elevi din fiecare ţară implicată”, au spus 

oficialii universităţii. Programul va fi evaluat, ulterior, de o echipă 

de cercetători de la Universitatea din Malta, care va identifica 

impactul pe care acest curriculum îl are atât asupra elevilor, cât şi 

asupra profesorilor. Curriculum-ul va urmări creşterea stării de 

bine sociale şi emoţionale a elevilor, optimizarea atitudinilor faţă 

de sine, de alţii şi învăţare, precum şi reducerea problemelor de 

conduită, agresivitate, stres emoţional şi anxietate. 

PROMEHS va oferi training de înaltă calitate pentru şcoli şi 

personalul şcolar, iar rezultatele vor servi drept fundamentare 

pentru politicile naţionale educaţionale ale statelor membre în 

ceea ce priveşte promovarea sănătăţii mintale în şcoală. 
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Actualitate În vederea susţinerii examenului de bacalaureat şi a examenului 

de admitere la facultate, profesori ai Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava oferă şi în acest an consultaţii gratuite la limba 

şi literatura română şi la matematică. 

Pentru al patrulea an consecutiv, elevii din judeţul nostru, dar şi 

din judeţele învecinate, care doresc să-şi îmbunătăţească 

performanţele, pot profita de această oportunitate. Consultaţiile 

sunt concepute sub forma unor module interactive şi vor putea fi 

personalizate în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor 

participanţi. 

Pentru înscriere este necesară completarea unei cereri aflate pe 

site-ul Usv.ro, la secţiunea „Consultaţii bacalaureat”, şi 

transmiterea ei în perioada 25 februarie – 7 martie. Orarul 



consultaţiilor va putea fi accesat pe site-ul USV, înainte de 

finalizarea perioadei de înscrieri. Alte informaţii, la nr. de telefon 

0230-216147, int. 505. 

În urma cursurilor de pregătire desfăşurate în perioada februarie-

mai 2019, la care au participat aproape 350 de elevi, peste 90% 

dintre cursanţi au obţinut diploma de bacalaureat, anunţă USV. 
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Actualitate Cercetătorii de la CERN (Centrul European de Cercetări Nucleare 

– Geneva), IFIN-HH – Măgurele şi Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, cu sprijinul LHCb Collaboration şi 

International Particle Physics Outreach Group, în contextul 

participării României la CERN, organizează o acţiune de 

popularizare a fizicii şi a cercetării ştiinţifice în rândul elevilor de 

liceu în cadrul LHCb@InternationalMasterclass”, vineri, 28 

februarie a.c., începând cu ora 10, la Observatorul Astronomic şi 

Planetariul din Suceava. 

Acţiunea se adresează elevilor de liceu din clasele IX-XII şi le 

permite, de-a lungul unei zile, să ia contact cu mediul de cercetare 

de la CERN, de pe platforma Măgurele şi de la Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Elevii vor avea ocazia să participe la cursuri de particule 

elementare, să viziteze obiective din campusul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava şi să se implice în analiza datelor 

reale achiziţionate în experimentul de energii înalte LHCb. 

Elevii vor avea posibilitatea să discute rezultatele obţinute prin 

videoconferinţă cu cercetătorii de la CERN, precum şi cu colegi 

din alte centre ştiinţifice (Florenţa, Barcelona, Bologna), care sunt 

parte în programul „LHCb@InternationalMasterclass”. 
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Participarea va fi recunoscută prin acordarea de diplome, anunţă 

organizatorii manifestării. 
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Educație Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

coordonată de Sanda-Maria Ardeleanu, va derula campania 

„Citesc, deci trăiesc”. Potrivit unui comunicat al USV, scopul 

acestei campanii este acela de a încuraja lectura, de a stimula 

dragostea de carte, de a propune o carte altor cititori, de a lărgi 

orizonturile cunoașterii și de a experimenta diverse situații, prin 

intermediul lecturii. Inițiatorii proiectului invită toți iubitorii de 

carte să se alăture campaniei „Citesc, deci trăiesc”. 
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