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Sinteza articolului 

- Lecții din criză și 
perspective ale 
educației STEM, 
dezbătute de peste 
250 de profesori și 
cercetători 

amosnews.ro 
04.05.22 

- Lecții din criză și perspective ale educației STEM, dezbătute de peste 250 
de profesori și cercetători în cadrul Conferinței Naționale a Comunității 
„Educație pentru Științe” 
Peste 250 de profesori și cercetători au participat, între 28-30 aprilie 
2022, la cea de-a IV-a ediție a Conferinței Naționale a Comunității 
Educație pentru Știință. Ediția de anul acesta s-a desfășurat la Suceava, 
sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, și a avut 
drept temă centrală lecțiile învățate în ultimii trei ani, sub titlul 
„Scrutând viitorul: perspectivele educației STEM. Lecții din criză”. 
Pe parcursul conferinței, profesorii au participat la 30 de ateliere 
interactive și prezentări oferite de specialiști din România și Republica 
Moldova, în ceea ce s-a dovedit un prilej de analiză și reflecție asupra 
modului în care educația pentru știință a evoluat în ultimii ani, sub 
influența crizelor traversate de regiune și de întreaga lume, dar și prin 
prisma inovațiilor tehnologice și științifice. 
Participanții au putut asista și la trei mese rotunde, care au dezbătut 
subiecte de actualitate, axate pe educația care poate contribui la 
schimbări în comunitate. 
Temele celor trei mese rotunde au fost: 
Green STEM 
Verigile lipsă dintre domeniile de specializare inteligentă ale României și 
educația STEM. Studiu de caz: bioeconomia 
Ce conferă valoare școlii și serviciilor de suport în învățare și în carieră și 
cum susținem creșterea comunității sale extinse? Conferința a fost 
organizată de Universitatea din București, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în 
colaborare cu Institutul Național pentru Fizica Pământului și Institutul 
Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”. 
Mai mult de 150 dintre participanți au fost profesori de științe și 
tehnologie (fizică, matematică, chimie, biologie, informatică, geografie, 
tehnologii etc.), profesori din învățământul primar și profesori consilieri 
școlari din învățământul preuniversitar, interesați de perfecționarea în 
predarea modernă, activă și integrată a științelor. Dintre aceștia, 125 au 
beneficiat de burse din partea organizatorilor, care au acoperit mesele, 
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taxa de participare și costurile de cazare, unde a fost cazul. 
„Cred că toate atelierele mi s-au părut foarte interesante, am învățat o 
grămadă de lucruri, mi-au plăcut oamenii cu care am interacționat, chiar 
dacă am provenit din domenii diferite. Eu sunt informatician și am lucrat 
cu un psiholog și cu un profesor de limba română. A fost extraordinar, a 
trebuit să găsim acea cale de mijloc, să le adunăm pe toate și să avem 
rezultate în echipă. O ediție a conferinței foarte reușită, toți sunt încântați 
de cele aflate aici și abia aștept să o prind și pe următoarea”, a spus 
Marcel Irașoc, profesor la Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Târgu 
Frumos, Iași, participant la CNCES 2022. [...] 

Daniela 
Micuțariu 

„Primăvara inovației 
și a formării 
continue”, la 
Suceava, pentru 
profesorii de limba 
franceză 

monitorulsv.ro 
04.05.22 

- Asociația română a profesorilor francofoni, Sucursala Suceava, 
organizează, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava și Alianța Franceză, în perioada 9-14 mai 2022, a cincea ediție a 
manifestării „Printemps de l’Innovation du Français”, sub titlul 
„Nouvelles pratiques de classe et enseignement du français”. 
Profesorii de limba franceză din județele Suceava, Botoșani și Neamț, 
alături de experți internaționali specializați în didactica limbii franceze, 
reprezentanți ai unor instituții culturale și inspectorate școlare, dar și de 
studenți ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării și ai Universității 
din Reims vor participa la acest eveniment online, care își propune să 
abordeze și să supună spre dezbatere câteva strategii inovatoare de 
predare-învățare-evaluare a limbii franceze. 
După ceremonia de deschidere, participanții la manifestare vor asista la 
o conferință susținută de Cynthia Eid, președinta Federației 
Internaționale a Profesorilor de limba franceză. Conferința cu tema: „Să 
evaluăm, dar ce tipuri de evaluări abordăm” va oferi celor înscriși la 
eveniment un punct de plecare pentru discuții interesante privind 
importanța evaluării în predarea limbii franceze și diferitele tipuri de 
evaluare care pot fi aplicate în acest context. [...] 
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D.P. USV scurtează 
timpul de 
modernizare al 
Corpului E și crește 
cu aproape 40% 
valoarea proiectului 

ziareonline24.ro 
03.05.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” vrea din nou să modernizeze imobilul în 
care se află rectoratul și biblioteca. Lucrările pentru Corpul E au fost din 
nou scoase la licitație pe SEAP, după ce la prima încercare din martie nu 
s-au prezentat oferte valabile. De această dată, USV a crescut valoarea 
estimată a lucrărilor de la 4,55 milioane la 6,65 milioane lei fără TVA. 
Aceasta însă nu este deloc întâmplător, ci presată de termenele stricte 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor din contractul de finanțare 
(accesat prin Programul Operațional Regional), timpul pentru realizarea 
lucrărilor de execuție a coborât la 18 luni față de 20 de luni cât era la 
licitația din martie. 
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Pe fondul acestei presiuni de timp, dar mai ales al creșterii continue la 
manoperă și la alte materiale utilizate în sectorul economic al 
construcțiilor, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a fost nevoită să 
suplimenteze cu aproape 2,1 milioane lei fără TVA valoarea estimată a 
lucrărilor. Diferența va fi suportată din bugetul USV, după cum este 
precizat și în noul anunț postat pe SEAP. 
Lucrările propuse sunt: realizarea unui sistem de climatizare utilizând un 
sistem centralizat de introducere a aerului proaspăt cu recuperare, iar 
pentru climatizare, un sistem cu debit/volum de refrigerare variabil 
(VRV/VRF) alcătuit din unități interioare si exterioare. Contractul 
presupune execuția lucrărilor, fără asigurarea dotărilor independente cu 
mobilier sau echipamente de laborator, care vor face obiectul altei 
proceduri de achiziție. Pe data de 10 mai este termenul final de depunere 
al ofertelor la licitația de lucrări la Corpul E al Universității „Ștefan cel 
Mare”, asta dacă între timp conducerea USV nu hotărăște prelungirea 
acestui termen. 

 


