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Sinteza articolului 

- Campanie pentru 
copiii refugiaţi din 
Ucraina, organizată 
de Facultatea de 
Ştiinţe ale Educaţiei 
de la USV 

radioas.ro 
09.03.22 

- În contextul crizei umanitare provocate de conflictul din Ucraina, 
Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava organizează activități educaționale pentru copiii care 
provin din familiile refugiate.  
Astfel, în perioada 28 februarie – 13 martie 2022, zilnic, se desfășoară 
câte două sesiuni de activități de joc didactic și terapeutic. Acestea au loc 
în cadrul a două locații destinate cazării persoanelor retrase din calea 
războiului. Activitățile fac parte din campania „Colorează un zâmbet!” și 
sunt susținute de studenții Facultății de Științe ale Educației, coordonați 
de doamnele Otilia CLIPA și Doina Maria SCHIPOR. 
„Fiecare sesiune de jocuri didactice și terapeutice este proiectată pentru 
a crea un cadru în care copiii să interacționeze cu resurse educaționale și 
materiale didactice diverse și pentru a răspunde nevoii acestora de a se 
reconecta la stări emoționale specifice copilăriei.”, au transmis 
organizatorii proiectului. 
Studenții au oferit sprijin emoțional copiilor, care, prin joc și desen, au 
exprimat prin mesaje precum „Încă aud în minte sunetul sirenelor. Nu 
pot să-l uit.”, „Am construit aici o fortăreață în care mă apăr de Putin.”, 
„Tu încă mergi la școală? Și mie mi-e dor să merg la școală.”  
Traducerea este realizată permanent de două studente din Ucraina și 
două studente venite din Republica Moldova la USV, cu mobilitate 
Erasmus. 
În proiect s-au implicat, până în prezent, și profesori de la Grădinița 
Piticul Vesel Suceava, Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, Școala 
Gimnazială Corocăiești, Școala Gimnazială Budeni, Grădinița nr. 8 din 
Iași, precum și de la alte instituții care susțin această inițiativă.  
De asemenea, în holul corpului A, la parter, se află o cutie cu mesajul 
COLOREAZĂ UN ZÂMBET, unde se colectează rechizite, materiale 
pentru învățare, cărți de colorat, cărți de povești, jucării și alte obiecte 
necesare educației, dezvoltării și creșterii sănătoase a copiilor. Donațiile 
se pot face până la finalul lunii martie.  
Toate materialele care vor rămâne neutilizate după finalizarea situației 
dificile vor fi trimise grădinițelor și școlilor în care învață copii din 
familiile de români din zona Bucovinei de Nord, Ucraina. 

crainou.ro 
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- Otilia Clipa, despre 
voluntariatul pe care 
îl fac studenții și 
profesorii de la USV 
pentru copiii 
refugiați: Vom 
continua cît putem, 
cît o să avem 
energie, entuziasm 
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- Profesorii și studenții de la Facultatea de Științe ale Educației din 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava nu vor întrerupe prea devreme 
activitățile de voluntariat în sprijinul refugiaților. Conferențiarul 
universitar doctor Otilia Clipa, șefa Departamentului de Științe ale 
Educației, a declarat, la Radio Top: „Vom continua cît putem, cît o să 
avem energie, entuziasm. Deocamdată avem proiectate activitățile și 
pentru săptămîna asta, și pentru săptămîna cealaltă. Avem și resurse. 
Avem multe rechizite adunate de la diverse grădinițe, de la diverși 
profesori. O parte din ele au fost folosite deja în diferite acțiuni și tot ceea 
ce va rămîne nefolosit, cînd va fi pace, vreau să le trimitem la familiile cu 
copii din comunitățile românești aflate în Bucovina de Nord”. 
Profesoara a mai spus că voluntariatul le prinde foarte bine studenților 
în actuala situație grea și a precizat: „Este ca o practică pedagogică reală, 
clară, în altfel de situații, în situații dificile, complicate, cu copii care nu 
înțeleg repede. Trebuie să știi cum acționezi, cum interacționezi cu ei, 
cum îi motivezi să vină într-o activitate. Pentru studenți, voluntariatul 
este o oportunitate de creștere a lor ca oameni și ca profesioniști. 
Educația nu-i numai despre informație, educația e formare, e dezvoltare, 
e creștere, creșterea persoanelor”. Otilia Clipa a subliniat că echipele de 
studenți voluntari sînt formate din două-trei persoane, din care una 
pentru traducerea activităților dedicate copiilor refugiați. 
Doamna Clipa a fost însoțită în studioul Radio Top de Iarina Vâșpinska, 
profesoară la catedra de muzică din cadrul Universității Naționale „Yurii 
Fedkovici” din Cernăuți. Aceasta se află de aproximativ o săptămînă în 
Suceava, la invitația USV, iar în acest timp face voluntariat alături de 
profesori și studenți ai Facultății de Științe ale Educației. Iarina 
Vâșpinska a afirmat că ar fi dispusă să profeseze în România, dacă se 
poate la Suceava. 

Adelina 
Mărăcine 

Copiii ucraineni se 
pot înscrie la școlile 
românești. Care este 
procedura 

scoala9.ro 
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 Aproape 320.000 de refugiați ucraineni au intrat în România de la 
începutul războiului, iar peste 85.000 au și rămas. Dintre aceștia, 
aproximativ 30.000 sunt minori, anunța Guvernul la începutul 
săptămânii.  
30.000 de copii și adolescenți ucraineni au nevoie, așadar, de ajutorul 
autorităților române pentru a-și putea continua studiile.  
La începutul lunii martie, Consiliul Național al Elevilor solicita 
Ministerului Educației o metodă prin care să le ofere sprijin educațional 
și social elevilor ucraineni, cu atât mai mult cu cât legislația națională 
prevede norme pentru integrarea în sistemul de învățământ românesc 
elevilor din state terțe UE.  



„Copiii ucraineni și familiile lor care au ales România drept noua lor casă 
au nevoie de sprijinul Guvernului României, care trebuie să ia de urgență 
toate măsurile necesare, pentru ca unul din drepturile fundamentale ale 
copiilor să nu fie în niciun fel îngrădit - acela de a avea acces gratuit la 
educație de calitate”, a transmis Robert Avram, președintele interimar al 
Consiliului Național al Elevilor. 
Vor fi angajați studenți și pensionari care știu ucraineană  
Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat, săptămâna trecută, 
după o întâlnire cu reprezentanții organizației Unicef, primele măsuri 
educaționale pentru copiii refugiați - aceștia vor fi integrați în școlile din 
țară cu predare în limba ucraineană.  
Potrivit lui Cîmpeanu, în România există 45 de școli (primare și 
gimnaziale) și 10 licee cu predare în limba ucraineană, în opt județe din 
țară: Maramureș, Satu Mare, Suceava, Botoșani, Tulcea, Arad, Caraș-
Severin și Timiș. 
De asemenea, în trei universități din România există predare în limba 
ucraineană: Universitatea din București, Universitatea „Babeș Bolyai” și 
Universitatea din Suceava.  
„Este foarte important să știm unde sunt acei copii și de ce vârstă sunt 
acei copii. E foarte important să le asigurăm acces la educație în 
momentul în care aceștia vor dori acest lucru”, a transmis ministrul 
Educației.  
Există, însă, o problemă, subliniază Cîmpeanu: numărul profesorilor 
care pot preda în limba ucraineană este insuficient. Ce soluție a găsit 
Ministerul Educației? Angajarea studenților și a profesorilor 
pensionari.   
„Am făcut ceea ce s-a putut reglementa prin ordin de ministru, dar avem 
prevăzută și o ordonanță de urgență și hotărâre de guvern prin care să 
putem veni în întâmpinarea acelor tineri care doresc să intre în sistemul 
de educație din România”, a mai transmis Cîmpeanu. […] 

Grigore Ilisei Un spirit 
renascentist, un 
artist 
transdisciplinar - 
Cristian Ungureanu 

ziaruldeiasi.ro 
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- […] A fost un timp al acumulărilor şi gestaţiei până la anotimpul pârgului. 
În 2011, la Suceava, unde compozitorul şi profesorul ieşean Viorel 
Munteanu primea titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ştefan 
cel Mare”, Cristian Ungureanu a etalat, şi ca un omagiu, primele sale 16 
pânze transdisciplinare, făcând vizibilă geometria lor secretă. În deceniul 
care a urmat a descompus şi înfăţişat anatomic peste 400 de capodopere, 
de la cele ale Sumerului, Egiptului, Antichităţii, Evului Mediu, 
Renaşterii, Barocului, Clasicismului până la artiştii moderni Mucha, 
Picasso, Salvador Dali. Din această impresionantă suită de „studii de 



caz”, cum le numeşte Cristian Ungureanu, nu lipsesc creaţiile româneşti, 
cele din spaţiile sacre, precum Trei Ierarhi, ori operele sculptorului care 
a revoluţionat arta tridimensionalului, Constantin Brâncuşi. […] 

 


