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Sinteza articolului
Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava a organizat, în data de 4 decembrie 2021, cea de-a
doua ediție a expoziției Resurse didactice pentru Educație Timpurie. La
eveniment au participat studenți, masteranzi, cadre didactice din
învățământul universitar și profesori din învățământul primar și
preșcolar.
Activitatea face parte dintr-un proiect mai amplu al Facultății de Științe
ale Educației, care intenționează să dezvolte noi direcții de cercetare și
de formare în domeniul Educației Timpurii. În acest sens, expoziția a
avut ca obiectiv evidențierea importanței educației pentru vârstele
timpurii și impactul acesteia în dezvoltarea personalității umane și a
pregătirii comunităților pentru o dezvoltare sustenabilă.
În cadrul evenimentului, studenții și-au prezentat propriile materiale
care ar putea fi utile în educația timpurie și au explicat modalitățile
multiple de întrebuințare a acestora în activitățile didactice. Cadrele
didactice din cadrul facultății au coordonat realizarea unor serii de
materiale utilizate în educația timpurie în cadrul activităților de predare
specifice științelor (lect.univ.dr. Gabriel Cramariuc), a activităților de
educare a limbajului, arte și teatru pentru copii (lect.univ.dr. Otilia
Ignătescu și lect.univ.dr. Oana Ruxandra Hrișcă), a activităților de
stimulare a creativității și a ameliorării dificultăților de învățare
(conf.univ.dr. Doina Maria Schipor) și a educației muzicale pentru copii
(lect.univ.drd. Cristian Doboș).
Expoziția a fost organizată de conf.univ.dr. Otilia Clipa, care este
coordonatoarea regională a proiectului POCU 128215 Educație timpurie
incluzivă și de calitate, proiect care are ca obiective creșterea interesului
pentru cercetarea educațională aplicativă și formarea în domeniul
educației timpurii, conștientizarea decidenților în domeniul politicilor
educaționale cu privire la rolul pe care ar trebui să și-l asume actorii
educaționali în formarea profesorilor în contextul lumii contemporane,
dezvoltarea și extinderea relațiilor de colaborare cu practicienii din
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regiune.
În cadrul evenimentului, conf. univ. dr. Otilia Clipa a evidențiat care au
fost pașii importanți pe care Facultatea de Științe ale Educației i-a făcut
până acum în domeniul educației timpurii. În acest sens, în cadrul
proiectului POCU 128215 Educație timpurie incluzivă și de calitate, la
nivelul regiunii coordonate de USV (15 județe), s-au realizat activități de
cercetare prin crearea a două grupuri țintă, la Buzău și Suceava, legate de
percepțiile și realitățile practicienilor din educația timpurie (lect.univ.dr.
Constantin Florin Domunco și secretar Gabriela Blumenfeld), s-au
elaborat suporturi de curs, împreună cu alți specialiști din țară, în
domeniul educației timpurii (conf. univ. dr. Adina Aurora Colomeischi,
conf. univ. dr. Daniela Jeder, conf. univ. dr. Doina Maria Schipor, lect.
univ. Otilia Ignătescu și conf.univ.dr. Liliana Mâță), au fost acreditate la
Ministerul Educației două cursuri de formare continuă și s-au format
peste 800 de cadre didactice de la nivel preșcolar în domeniul educației
timpurii. În același timp, Proiectul POCU 128215 Educație timpurie
incluzivă și de calitate a facilitat dezvoltarea unei noi direcții de cercetare
în domeniul educației timpurii. Această direcție de cercetare a fost
concretizată prin aparițiile editoriale recente la edituri de prestigiu
internațional (Otilia Clipa (coordonator) Provocările din domeniul
educațional – Politici, practici si tendințe in cercetare, 2021, și Otilia
Clipa și Erica Campan, Dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale
preșcolarilor prin activități outdoor, 2020, ambele apărute la editura
Peter Lang, Germania).
Expoziția Resurse didactice pentru Educație Timpurie a avut susținerea
directă a rectorului USV, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, care a asigurat
finanțarea evenimentului din fonduri pentru evenimente speciale,
aprobate la nivelul ME nr 102/GP/26512.
Evenimentul a reprezentat un context veritabil de învățare non-formală,
constituindu-se într-un nou pas spre atingerea unui obiectiv comun al
Facultății de Științe ale Educației și al conducerii USV, care este
înființarea unui noi program de studiu la Suceava: Educație Timpurie.
Ieri, în ședință extraordinară, Consiliul Local Suceava a aprobat
cofinanțarea proiectului vizând laboratorul de cercetare interdisciplinară
pentru analiza calității și siguranței și identificarea falsificării
alimentelor.
Proiectul este promovat de asociația „Clusterul regional inovativ de
bioeconomie Suceava – Botoșani”, Consiliul Județean Suceava
aprobând, la sfârșitul săptămânii trecute, o hotărâre cu același obiect,
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acesta fiind cel dintâi proiect al asociației.
„Acum se depune primul proiect. Pe lângă bugetul proiectului, sunt și
contribuțiile celorlalte instituții, inclusiv a Primăriei Municipiului
Suceava. Participăm și noi cu această contribuție care trebuie vărsată în
următorii 2 ani, astfel încât ca proiectul poată fi depus în vederea
aprobării” a declarat primarul Ion Lungu.
Astfel, reședința de județ asigură, din bugetul local, suma de 247.290 de
lei, Universitatea „Ștefan cel Mare” 420.498 de lei, agenții economici
185.022 de lei, iar Consiliul Județean, 1,36 de milioane de lei.
Valoarea totală a proiectului care urmează a fi finanțat în cadrul
Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 este de 4,37
de milioane de lei, partea nerambursabilă fiind de 2,60 milioane de lei.
Inițiatorul „Clusterului regional inovativ de bioeconomie Suceava –
Botoșani” este Consiliul Județean Suceava, coordonarea revenind
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prin prof. dr. ing. Mihai Dimian,
prorector.
Municipiul Suceava este, încă din 2016, membru fondator al asociației
„Clusterul regional inovativ de bioeconomie Suceava – Botoșani”.
Laboratorul de cercetare interdisciplinară pentru analiza calității și
siguranței și identificarea falsificării alimentelor va fi construit în Parcul
industrial „Bucovina”, din preajma Aeroportului „Ștefan cel Mare” din
Suceava.
[…] Suceava: Alianța Franceză din municipiul Suceava, în parteneriat cu
Institutul Francez din România, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava
și Casa de Cultură a Studenților din Suceava, organizează, în cadrul
„Lunii cadourilor artistice”, recitalul de poezie „Charles Gonzalès dit
Baudelaire”, un omagiu adus poetei Carmen Veronica Steiciuc – ora
18:00, în sala Auditorium „Joseph Schmidt” din campusul universitar,
și este prilejuit de comemorarea bicentenarului nașterii lui Charles
Baudelaire. Intrarea este gratuită în limita locurilor disponibile. […]

