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Universitatea Centrul de Reuşită Universitară al Universităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava (USV), în colaborare cu Centrul de Reuşită Universitară al 
Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi Centrul de Reuşită 
Universitară al Universităţii din Craiova, cu sprijinul Agenţiei 
Universitare a Francofoniei, au organizat vineri, 16 octombrie 2020, 
Colocviul internaţional „Pratiques innovantes de l'enseig-
nement/apprentissage du francais precoce”/ „Practici inovative în 
predarea/învăţarea limbii franceze pentru copii”, în cadrul proiectului 
AUF „Grandir en francais”/ „Să creştem cu limba franceză". Iniţiat de 
Centrul de Reuşită Universitară al USV, proiectul are ca obiectiv 
principal formarea profesorilor şi studenţilor în domeniul predării limbii 
franceze pentru copii precum şi introducerea studiului limbii franceze 
încă de la grădiniţă. 
Beneficiind de o largă participare internaţională - România, Republica 
Moldova, Ucraina, Franţa, Maroc, Senegal, Republica Ghana, Statele 
Unite ale Americii, Albania - manifestarea ştiinţifică a fost organizată în 
varianta online şi a reunit cadre universitare de la cele trei universităţi 
partenere, formatori francofoni cu experienţă precum şi numeroşi 
profesori de limba franceză din preuniversitar, dornici să împărtăşească 
tehnici şi practici inovatoare utilizate în predarea limbii franceze pentru 
cei mici. Colocviul a cuprins două părţi : o parte de conferinţe plenare şi 
trei secţiuni de lucrări – „Practici inovative în predarea limbii franceze 
pentru copii”, „Practici inovative în predarea limbii francize”, „Limbi-
culturi şi practici inovative în activitatea didactică”. 
Lucrările colocviului au demarat cu conferinţa plenară „Grandir en 
francais: provocările unui proiect inovativ în predarea limbii franceze 
pentru copii în România şi Republica Moldova”, susţinută de lector univ. 
dr. Mariana Şovea (USV), care a prezentat provocările implementării 
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proiectului deja menţionat în grădiniţele din România şi Republica 
Moldova. Experienţa acumulată de-a lungul desfăşurării acestui proiect 
a fost punctul de plecare şi pentru conferinţele următoare, care au 
abordat teme precum utilitatea formării studenţilor în domeniul 
francezei pentru copii („Formarea în domeniul francezei pentru copii - 
un atu pentru viitorii profesori de franceză”, lector dr. Alice Ionescu, 
conf. dr. Daniela Dincă) sau potenţialul acestui segment al didacticii 
limbii franceze pentru încurajarea învăţării limbii franceze („Potenţialul 
francezei pentru copii în dezvoltarea predării/învăţării limbilor străine”, 
conf. dr. Carolina Dodu-Savca). Nu au lipsit nici lucrările care au subliniat 
importanţa elementelor culturale în predarea limbii franceze şi 
importanţa filmelor de animaţie („Descoperirea limbilor-culturi cu 
ajutorul filmelor de animaţie ale lui Michel Ocelot - platformă a 
multiculturalismului”, prof. dr. Elena Prus, conf. dr. Violeta Tipa) sau 
necesitatea aplicării principiilor educaţiei pozitive în predarea limbilor 
străine („Învăţare şi educaţie pozitivă în predarea limbii franceze la 
copii”, prof. dr. Sanda-Maria Ardeleanu).[…] 
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Actualitate Lectoratul de limba română pe care Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava (USV) l-a înfiinţat în cadrul Universităţii Naţionale Politehnice 
din Odessa (ONPU) a intrat în cel de-al doilea an de activitate, a 
informat, printr-un comunicat de presă, USV. 
Deschis în septembrie 2019, în urma încheierii unui protocol de 
colaborare între USV şi ONPU, Lectoratul urmăreşte crearea unei 
imagini pozitive a ţării noastre, extinderea numărului de persoane care 
stăpânesc limba română, promovarea oportunităţilor de studiu în 
cadrul USV şi a activităţii de cercetare derulată de universitatea 
suceveană, conservarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, 
culturale, lingvistice, religioase a membrilor comunităţii româneşti din 
Ucraina, precum şi întărirea, an de an, a conexiunii dintre cele două ţări 
în plan academic şi cultural. 
Lectoratul este găzduit de Departamentul de Management 
Administrativ şi Probleme de Piaţă din cadrul instituţiei de învăţământ 
superior ucrainene şi organizează cursuri de limba română, nivelurile A1 
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şi A2 (conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbi 
străine), precum şi activităţi de popularizare a culturii şi civilizaţiei 
româneşti. Cursurile celor două grupe constituite la nivelul Lectoratului 
sunt frecventate de circa 30 de persoane (studenţi şi personal 
administrativ din cadrul universităţii-gazdă), iar activităţile de 
promovare şi popularizare a culturii şi civilizaţiei româneşti se bucură de 
simpatie şi interes în rândul cursanţilor. În actualul context 
epidemiologic, provocat de incidenţa relativ ridicată a cazurilor de 
Covid-19 la nivelul municipalităţii Odesa (zonă portocalie, conform 
clasificării autorităţilor locale), activităţile Lectoratului se desfăşoară în 
format online şi on-site. La încheierea modulului de curs, odată cu 
încheierea anului academic, cursanţilor li se oferă oportunitatea de a-şi 
testa cunoştinţele de limba română, care sunt evaluate de o comisie 
constituită la nivelul USV, iar candidaţii declaraţi admişi în urma testării 
primesc certificate de competenţă lingvistică pentru limba română, 
eliberate de Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul 
USV. 
Încă de la înfiinţarea sa, Lectoratul este deservit de lector univ. dr. Dan 
Nicolae Popescu, cadru didactic al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării din cadrul USV. 
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Cultural În urmă cu doar câteva zile, un număr de 7 morminte, ce datează de 
peste 3.500 ani, au fost descoperite de arheologi în apropierea orașului 
Iași! Totul a fost scos la iveală de cercetători și specialiști într-un tumul 
aflat la vest de intravilanul actual al urbei Târgu Frumos. „Săptămâna 
trecută, sub atenta îndrumare și supraveghere a specialiștilor, în 
sectorul vestic al monumentului funerar, dispersate în suprafață, au fost 
descoperite și investigate exhaustiv 7 morminte, dintre care șase 
inhumații și un cenotaf”, a precizat, în exclusivitate pentru BZI, 
arheologul și istoricul Sergiu Constantin Enea.[…] 
Cercetarea a fost efectuată de un colectiv inter-/pluridisciplinar alcătuit 
din dr. abilitat Dumitru Boghian (Universitatea Ștefan cel Mare din 
Suceava USM), dr. Sergiu-Constantin Enea (Liceul Teoretic «Ion 
Neculce» Târgu Frumos), Ion Ciobanu (director Rezervația Cultural-



Naturală Orheiul Vechi, Republica Moldova), Sergiu Popovici (Agenția 
Arheologică Națională Chișinău). Aa participat și dr. Angela Simalcsik 
(Academia Română, filiala Iași, Centrul de Cercetări Antropologice «Olga 
Necrasov»), dr. Radu-Gabriel Pîrnău (Academia Română, filiala Iași, 
Colectivul de Geografie), dr. Andrei Asăndulesei și dr. Felix-Adrian 
Tencariu (UAIC din Iași). 
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Suceava Două noi cazuri de COVID au fost depistate în rândul angajaților 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV). Prorectorul cu imaginea 
universităţii, relaţii internaţionale şi dezvoltare europeană, prof.univ.dr. 
Ștefan Purici, și soția sa, bibliotecară în cadrul USV, au primit marți 
confirmarea îmbolnăvirii cu virusul SARS-Cov2. Starea lor este bună, 
ambii fiind asimptomatici. 
Potrivit rectorului USV, Valentin Popa, prorectorul nu are contacți 
direcți în rândul angajaților USV, însă depistarea infectării cu COVID a 
soției sale a dus la închiderea unei săli de lectură din cadrul Bibliotecii 
USV, dar și la autoizolarea a patru dintre colegele sale. „Domnul 
prorector nu are contacți direcți printre colegi sau angajații noștri, 
deoarece a fost foarte puțin prezent în universitate, iar noi desfășurăm 
toate ședințele online. În ceea ce o privește pe soția sa, care este 
bibliotecară, a avut contact cu patru colege, care se află în autoizolare. 
De asemenea, am închis una din cele șapte săli de lectură pe care le 
avem”, a declarat rectorul Valentin Popa. 
Amintim că, de la începutul anului universitar, au fost depistate doar 
nouă cazuri de COVID în rândul studenților USV, un caz la o îngrijitoare 
și un singur cadru didactic infectat cu acest virus.[…] 
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Educație și 
cultură 

Anul 2009, consacrat de Biserica Ortodoxă Română Sfinților 
Capadocieni, a fost un bun prilej de aprofundare a rolului acestei regiuni 
din centrul Asiei Mici în istoria creștinismului, în general, și a 
Ortodoxiei, în mod special. Pentru că, alături de Locurile Sfinte de la 
Ierusalim, împărăteasca cetate a Constantinopolului și centrele 
bisericești din bazinul mediteraneean, Capadocia reprezintă un bogat 
tezaur de spiritualitate și cultură din primul mileniu creștin. Cred că, în 
acel an, a încolțit în mintea diaconului Vasile M. Demciuc, doctor în 



istorie și profesor al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, ideea 
de a scrie o monografie în care să îmbine abordarea istorică și artistică 
cu gândirea teologică a ctitorilor și mărturisitorilor de frumuseți 
spirituale din această veche regiune locuită de creștini. După aproape 
un deceniu de muncă asiduă, în care studiile la Universitatea Erciyes din 
Kayseri au fost completate cu cercetările arheologice și epigrafice la fața 
locului, documentarea de la surse și parcurgerea unei substanțiale 
bibliografii, a rezultat un volum de 744 de pagini, publicat la Editura 
Basilica a Patriarhiei Române, în anul 2020, cu titlul: „Cappadocia - 
Istorie, credință, artă și civilizație bizantină”. Deși scris într-un stil dens, 
cu multe detalii tehnice, cu peste 1.300 de note de subsol, volumul te 
îndeamnă la lectură, întrucât conține multe noutăți și este o premieră 
în istoriografia românească.[…] 
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Ultimă oră local Artiști din nouă zone folclorice ale țării au participat la proiectul 
„Atelierul Național de Folclor”, organizat de Asociația „10 pentru 
folclor”, sub patronajul Ministerului Culturii. Artiști populari îndrăgiți din 
toată țara au susținut seminarii de folclor prin intermediul cărora s-au 
străduit să convingă cât mai mulți părinți, elevi și profesori de 
necesitatea introducerii opționalului de folclor.[…] 
Proiectul a fost organizat de Asociația „10 pentru folclor” și s-a 
desfășurat sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii, care a asigurat și 
finanțarea. „[…] Aceleași mulțumiri speciale și rectorului Universității 
Ștefan cel Mare Suceava, domnului prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, și 
directorului Casei de Cultură a Studenților Suceava, prof. Valentin 
Ianoș.”, a concluzionat Mihaela Bârsan. 
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