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Sinteza articolului
Două zile de conferință, organizată în cadrul Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava de către Facultatea de Știinte ale Educației, se bucură
de participarea a peste 150 de studenți alături de profesori și cercetători
din domeniile Științe ale Educației și Psihologie de la Universitatea
„Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea București, Universitatea
„Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și
Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuţi. La Conferința
Studențească de Cercetare Aplicată în Științele Educației și Psihologie,
aflată la a III-a și desfășurată în zilele de joi și vineri, participă de
asemenea absolvenți și studenți ai Facultății de Științe ale Educației de
la Suceava, care vor prezenta studii și proiecte de cercetare realizate
pentru lucrările de licență și disertație.
Pe parcursul conferinței se susțin prezentări în plen de către profesori și
cercetători de la universități din țară și străinătate. Studiile prezentate
abordează teme de actualitate în cercetare precum: Factori protectivi
pentru sănătatea mintală a românilor în timpul pandemiei de Covid-19
(conf. univ. dr. Petruța Rusu, lect. univ. dr. Diana Duca, Cornelia Filip,
Facultatea de Științe ale Educației, USV), Matematrolii– un program
software de intervenție asistată de tehnologie în reducerea anxietății față
de matematică (Drd. Simina Cacuci, Conf. univ. dr. Laura Visu-Petra,
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „BabeșBolyai” din Cluj Napoca), Investigarea proceselor neurocognitive în
depresia la adolescenți, cu scopul eficientizării răspunsului terapeutic –
Proiect Neutron (Conf. univ. dr. Florin Țibu, Departamentul de Științe
Biomedicale, Laboratorul de cercetare ADORe, USV), GroWCity - un joc
multiplayer pilot cu aplicații în optimizarea abilităților socio-cognitive
(Drd. Andreea Iuliana Luca, Școala Doctorală Interdisciplinară,
Universitatea din București, Coord. conf. univ. dr. Ioana Podina), Promit
- o aplicație mobilă pentru dezvoltarea auto compasiunii (Drd. Ștefania
Ștefanache, Școala Doctorală Interdisciplinară, Universitatea din
București, Coord. conf. univ. dr. Ioana Podina), Analiza de rețea a fricii
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de recurență a cancerului la supraviețuitori (Drd. Diana Todea, Școala
Doctorală Interdisciplinară, Universitatea din București, Coord. conf.
univ. dr. Ioana Podina), Rolul empatiei în îmbunătățirea abilităților
sociale si emoționale ale profesorilor și elevilor în perioada Covid-19
(lect. dr. Angela Andrei, Facultatea de Științe ale Educației,
USV), Predictori ai stresului adulților tineri pe parcursul pandemiei de
COVID-19 (asist. univ. dr. Andreea Ursu, Facultatea de Științe ale
Educației, USV), Dislexia, ca urmare a migrației economice - fenomenul
Italia (drd. Katalin Tiron, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Facultatea de Psihologie și Științele Educației, coord. Prof. univ. dr. Alois
Gherguț), Prevention of writing disorders of children of senior preschool
age with general speech underdevelopment (Maryna Vasylenko,
Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuţi), Bullying in preschool
educational institutions (Julia Shchegolevata, Universitatea „Yurii
Fedkovich” din Cernăuţi), Organization of interaction between speech
therapist, educator and parents in overcoming dyslalia in older preschool
children (Svetlana Hulia, Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuţi),
Methods of developing coherent speech of children of senior preschool
age (Svitlana Dunets, Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuţi).
Participanții la conferință vor afla detalii despre proiectul european
PROMEHS – Promoting Mintal Health at School, proiect
Erasmus+coordonat în România de d-na conf. univ. dr. Aurora-Adina
Colomeischi, decan a Facultății de Științe ale Educației din Universitatea
„Ștefan cel Mare” din Suceava.
Evenimentul include și o dezbatere între studenți și absolvenți, axată pe
realizarea cercetărilor din cadrul lucrărilor de licență și disertație, aici
fiind prezentate și o serie de proiecte în cadrul cărora studenții
beneficiază de burse și mobilități.
Conferința a fost organizată de conf. univ. dr. Petruța Rusu, prodecan,
conf. univ. dr. Adina Colomeischi, decan și lector univ. dr. Diana Duca,
de la Facultatea de Științe ale Educației, USV, acest eveniment oferind
studenților, cercetătorilor și profesorilor participanți prilejul de a
împărtăși informații cu privire la variabile, ipoteze, rezultate ale
cercetărilor științifice din psihologie și educație și implicații practice ale
cercetărilor. Mai multe detalii pe
https://fsed.usv.ro/cercetare/cscasep/#
Emanuel Ciobanu, student al Facultăţii de Silvicultură din cadrul
Universităţii „Ştefan cel Mare”, a obţinut rezultate bune la un concurs
internaţional pe teme silvice, a transmis Forestmania.ro.
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Este vorba despre „International Junior Forest Contest”, concurs
organizat (online) de Agenţia Federală de Silvicultură din Federaţia
Rusă, în perioada 16-19 noiembrie. Potrivit organizatorilor, în cadrul
competiţiei au concurat 24 de tineri din 16 ţări din Europa, Asia, Africa
şi America de Sud, care şi-au prezentat cercetările în domeniul silvic.
Studentul sucevean a avut o prezentare despre stejar, mai exact
„Răspunsul stejarilor la schimbările climatice în zona de stepă”. Pentru a
afla răspunsul, el a analizat stejari din 32 de locaţii, din care a luat nu mai
puţin de 804 probe, pe care le-a analizat în Laboratorul de biometrie
forestieră din cadrul Facultăţii de Silvicultură din Suceava.
Lucrările au fost evaluate de o comisie de experţi internaţionali din
Rusia, Brazilia, Serbia, Georgia, Armenia, Finlanda şi Elveţia. Concursul
a fost câştigat de o tânără din Belarus. Doi tineri, din Brazilia şi Austria,
s-au clasat pe locul doi, iar alţi doi tineri, din Rusia şi China, s-au
poziţionat pe locul trei.
Emanuel Ciobanu a declarat pentru sursa citată că a beneficiat de
sprijinul profesorilor, în special al lui Cătălin Roibu, coordonatorul
Laboratorului de biometrie forestieră.
„Am analizat probele în funcţie de mai mulţi parametri, inclusiv cei de
timp – un an. A rezultat că cel mai bun impact asupra stejarului îl au
precipitaţiile, iar impactul negativ vine din temperaturi extreme, fie cele
prea scăzute, fie cele prea ridicate. Schimbările climatice reprezintă un
pericol major în zilele noastre. Din lucrarea aceasta aflăm, de exemplu,
care sunt condiţiile la care se adaptează cel mai bine stejarul şi unde îi
este lui cel mai bine, prin urmare ar trebui să ţinem cont şi să facem
plantaţii exact în acele zone. Acesta este rolul cercetării, să aibă
răspunsuri, dar şi soluţii” a declarat Emanuel Ciobanu.
Memorialul Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu acordă
anual, începând cu 1998, Premiul Naţional de Poezie Mihai Eminescu –
OPUS PRIMUM. De-a lungul anilor, au fost premiați pentru debut: Doru
Mareș, Dan-Bogdan Hanu, T.O. Bobe, Liviu Georgescu, Răzvan Țupa,
Cristian Pohrib, Dan Sociu, Teodor Dună, Dan Coman, Claudiu
Komartin, Bogdan Perdivară, Sebastian Sifft, Oana Cătălina Ninu, Diana
Geacăr, Andra Rotaru, Rita Chirian, Livia Roşca, Florin Partene, Svetlana
Cârstean, Stoian G. Bogdan, Mihai Duțescu, Crista Bilciu, Andrei Dósa,
Anatol Grosu, Ştefan Baghiu, Ștefan Ivas, Merlich Saia, Ionelia Cristea,
Robert G. Elekes, Ciprian Popescu, Cristina Stancu, Mina Decu,
Anastasia Gavrilovici, Deniz Otay.
Invităm poeții și editurile să trimită volumele de debut (poezie) publicate
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în anul 2021, în vederea deliberării pentru ediţia 2022, pe adresa
Memorialului Ipotești:
Memorial Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu,
sat Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, cod 717253,
având pe plic menţionarea Pentru Premiul Naţional de Poezie.
Juriul, format din dr. Alexandru Cistelecan (Universitatea „Petru Maior”
din Târgu Mureș), dr. Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ștefan cel
Mare” din Suceava), dr. Mihai Iovănel (Institutului de Istorie și Teorie
Literară „G. Călinescu” din București), dr. Alex Goldiș (Universitatea
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca), dr. Andrei Terian (Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu), va face, mai întâi, nominalizările, apoi, va
desemna laureatul/laureații, conform Regulamentului de acordare a
Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu – OPUS PRIMUM.
Mai multe informații, AICI!
Întrucât decernarea Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu –
OPUS PRIMUM va avea loc în cadrul Zilelor Eminescu, ediţia ianuarie
2022, volumele trebuie expediate până la data de 20 decembrie 2021.

