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»Vizitã la Universitatea ISRA din Amman

La invitaþia rectorului, prof. Maher Galayenee, ºi a preºedintelui,
prof. Bassam Malkawi, Universitãþii ISRA din Amman, Iordania,
în aceste zile, o delegaþie a Universitãþii Spiru Haret  alcãtuitã din
prof. univ. dr. Laura Goran, conf. univ. dr. Ruxandra Vasilescu ºi
asist .univ. dr Loredana Bãnicã  a luat parte la întâlnirea oficialã
cu decanii tuturor facultãþilor din ISRA. Au împãrtãºit opinii despre
sistemul educaþional al celor douã þãri, despre specializãrile
facultãþilor, despre colaborarea dintre cele douã universitãþi, de

când s-a semnat acordul de parteneriat, anul trecut. Apoi, delegaþia
a avut convorbiri la Centrul de consultare pentru Educaþie continuã
ºi Servicii Comunitare, coordonat de prof. Ghaida Aburumman.
Centrul oferã cursuri de formare pentru toþi studenþii ºi comunitatea
localã ºi organizeazã toate activitãþile universitare ºi conferinþele.
Au fost acþiuni încununate de succes, care au consolidat prietenia
academicã dintre cele douã universitãþi, acþiuni asupra cãrora vom
reveni, dupã întoarcerea delegaþiei.
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Campanie electoralã pentru
Parlamentul nostru
Mioara VERGU-IORDACHE
Mai sunt 11 zile ºi începe campania electoralã pentru parlamentare! Au fost depuse listele propuse de partide ºi ºi-au depus
candidaturile independenþii. Cu alte cuvinte, dacã am avea interes
ºi rãbdare, am putea sã aflãm cine sunt cei care ne cer votul. Dar,
avem interes?! Cã timp s-ar gãsi sã desluºim ce se aflã pe liste.
Nu, nu trebuie sã aºteptãm campania ºi timpii de antenã, pentru
cã la înaintare vor fi trimise aºa-zisele locomotive. Dar vagoanele?!
Speranþa mea ar fi sã nu mai votãm sigle ºi sloganuri  oricum,
nu prea originale!, ci oameni care cunosc realitãþile acestei þãri ºi
nevoile românilor, oameni care sã poatã sã rãspundã la întrebãri
precum: ce au fãcut în viaþa lor, ce ºtiu sã facã? Concret, ce vor
sã facã, dacã vor fi aleºi. ªtim cu toþii cã nu ideologia îi adunã pe
listele partidelor, ci mai curând carisma liderilor, persuasiunea
lor, nu în puþine cazuri prietenia, interesele Dacã-i întâlnim pe
candidaþi, ar trebui sã le cerem (mãcar) o singurã idee/acþiune pe
care vor sã o promoveze ºi modul în care vor sã o punã în
practicã. Sã ne asigurãm cã ºtiu mãcar româneºte, cã ºtiu istoria
românilor ºi a României, cã-ºi asumã obligaþiile izvorâte din
apartenenþa României la organisme internaþionale, neuitând nicio
clipã pe cine reprezintã, cã sunt sãnãtoºi la minte, cã, repet, sunt
competenþi într-un domeniu! Trebuie sã ºtie Constituþia, legislaþia
care reglementeazã activitatea parlamentarã, incompatibilitãþile
Ar fi cerinþe minimale.
Sunt, în continuare, foarte mulþi. Vor consuma, în continuare,
resurse bugetare imense. Pentru cã aºa au votat predecesorii.
Unde-i lege Dar sã fie o cheltuialã cu folos!
Sã ne scuteascã de istericale, de agramatism, de (chiar) violenþe
de orice fel. Sã înþeleagã faptul cã alegerea nu-i transformã în
stãpânii noºtri, ci sunt slujitorii poporului, cã sunt chemaþi sã
facã legi bune, drepte, clare, cã bãtãlia dintre ei nu se dã pe averi,
ci pe idei care sã conducã la bunãstarea noastrã. Trebuie sã
accepte cã au program ºi cã trebuie sã rãspundã în faþa fiecãrui
alegãtor. Sã renunþe la privilegii. Odatã aleºi sã nu mai facã politicã
partizanã, partinicã, ci politicã româneascã! Sã adune în jurul lor
sau sã cearã pãrerea celor mai luminate minþi în domeniul în care
îºi propun sã facã legi. Ar fi bine sã-i ºi întrebãm, în campania ce
va sã înceapã, care-s somitãþile din domeniul lor de competenþã,
persoane cãrora sã li se adreseze pentru validarea unei idei.
Vi se pare dificil?! E adevãrat, nu pare uºor. Dar, dacã vrei
sã-þi asumi o asemenea demnitate, îþi asumi ºi responsabilitãþi,
greutãþi. Printre actualii parlamentari, existã (puþini, e drept!) ºi
astfel de aleºi. Sã-i întrebe pe aceºtia!
Eu sunt convinsã cã, dacã noi vom fi exigenþi ºi ei vor înþelege
cã nu glumim, putem avea Parlamentul nostru!
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ZIUA EUROPEANÃ A JUSTIÞIEI CIVILE

În data de 25 octombrie, când se marcheazã Ziua Europeanã a Justiþiei Civile, în
România, instanþele ºi parchetele organizeazã acþiuni de genul porþilor deschise.
În acest an, studenþii programului de studii universitare de licenþa Drept, din
cadrul Universitãþii Spiru Haret  Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
Constanþa, au vizitat Curtea de Apel din Constanþa. Cu acest prilej, studenþii au
intrat în contact cu modalitatea de organizare ºi funcþionare a sistemului judiciar. Au

O RAZÃ
DE
SPERANÞÃ

vizitat arhivele, birourile grefierilor, spaþiu de arest ºi sãlile de judecatã. De asemenea,
aceºtia au avut ocazia sã discute ºi cu judecãtorii aflaþi la faþa locului, respectiv,
judecãtor Ciprian Coada ºi judecãtor Ecaterina Grigore, care au rãspuns cu plãcere
la toate întrebãrile adresate de studenþi ºi le-au furnizat ºi multe alte informaþii
preþioase pentru ei.
Lect.univ.dr. Adina TRANDAFIR

Sesiune de instruire pentru utilizarea
Universitatea Spiru Haret  bazelor de date EBSCO
Universitatea Mercu Buena
Memorandum de Cooperare

USH Pro Business a organizat la data de 14 octombrie un
eveniment de prezentare a Universitãþii Spiru Haret la sediul din
Jakarta al uneia dintre cele mai mari universitãþi din Indonezia,
Universitatea Mercu Buena (UMC). Cu un numãr de 25 000 de
studenþi, universitatea privatã Mercu Buena se numãrã printre cele
mai mari din arhipelagul indonezian.
În cadrul întâlnirii, organizatã ca un festival dedicat României,
conducerea USH Pro Business a efectuat în aula universitãþii, în
prezenþa studenþilor ºi a cadrelor didactice, comunicarea
academicã Provocãri ale internaþionalizãrii, consecinþe pentru
România. Perspectiva relaþiilor economice cu Indonezia în contextul
relaþiilor UE cu þãrile ASEAN. Anterior acestei prezentãri, s-a
derulat filmul de prezentare a Universitãþii Spiru Haret ºi s-au
oferit informaþii privind universitatea.
S-au purtat discuþii cu conducerea universitãþii, în prezenþa
rectorului acesteia, dr. Arissetyanto Nugroho, a vicerectorului ºi a
altor cadre de conducere. A fost prezent directorul general al
Centrului Antreprenorial al Universitãtii, Wachyu Hari Haji.
Ulterior a fost vizitat centrul antreprenorial, precum ºi o expoziþie
dedicatã României.
S-a convenit ca universitãþile sã dezvolte relaþii de colaborare, prin
constituirea unui incubator de afaceri indoneziano-român dedicat
firmelor din cele douã þãri. De asemenea, s-a convenit dezvoltare de
schimburi de studenþi ºi cadre universitare, dezvoltarea de colaborãri
ºtiinþifice, de cercetare, de participare la conferinþe ºi expoziþii în
ambele þãri ºi dezvoltarea unor proiecte de studii la Universitatea
Spiru Haret a studenþilor din Indonezia. Aceste direcþii de cooperare
au fost consemnate într-un proiect de Memorandum de cooperare,
care a fost agreat de conducerea Universitãþii Mercu Buena ºi de
USH Pro Business, acesta fiind ulterior confirmat de conducerea
Universitãþii Spiru Haret.
Prin acest eveniment ºi prin direcþiile convenþiei de
acþiune, Universitatea Spiru Haret ºi centrul sãu antreprenorial,
USH Pro Business, pun bazele unei implicãri de substanþã în plan
bilateral economic ºi educaþional al universitãþilor din cele douã
þãri, ceea ce reprezintã un aspect inovativ de implicare a
universitãþilor în susþinerea relaþiilor bilaterale economice.

Universitatea Spiru Haret, prin Institutul
Central de Cercetare ªtiinþificã, în colaborare
cu ROMDIDAC, partenerul EBSCO Information
Services în Romania, a invitat cercetãtorii,
bibliotecarii ºi studenþii sã participe luni,
31 octombrie 2016, ora 10.00, la sesiunea de
instruire pentru bazele de date EBSCO disponibile prin intermediul consortiului Anelis Plus.

A prezentat: Cristian Roºoi, Departamentul de
Resurse Electronice, ROMDIDAC SA.
Agenda întâlnirii a cuprins:
 Prezentarea companiei EBSCO
 Accesul la platforma EBSCOhost
 Modalitãþi de regãsire a informaþiei pe platforma
EBSCOhost
 Alte facilitãþi
 Modalitãþi de acces de la distanþã (acces mobil).

Inspectoratul ªcolar
Judeþean Braºov
în parteneriat cu Asociaþia
Razã de Speranþã,
Asociaþia Educatoarelor
din România ºi Universitatea
Spiru Haret  Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei Braºov
organizeazã simpozionul
O razã de speranþã, ediþia I,
având ca temã:
Integrarea copiilor
cu autism în învãþãmântul
de masã.
Acþiunea va avea loc
în data de 12.11.2016,
ora 11, la Universitatea
Spiru Haret Braºov
(Aula Magna).
Înscrierea pentru participare
ºi plata în valoare de 30 lei
se va face la:
- psiholog Anca Nistor 
tel. 0742 051 483
- psiholog Silvia Damian 
tel.0724 990 762.

FELICITÃRI!

Au apãrut în volum
lucrãrile conferinþei
M.A.M.I.S 2016 
Oportunitãþi ºi provocãri
pentru economia
româneascã în spaþiul
european, 19-20 mai 2016,
manifestare organizatã
de Facultatea de ªtiinþe
Economice ºi Centrul de
Cercetãri Aplicate în
Economie din cadrul
Universitãþii Spiru Haret.

Evenimente, Comunicare & Internaþionalizare
USH Pro Business  34-36 Nicolae Iorga Street,
010436, Bucharest 1, Romania
Tel: +40 216 500 014
E-mail: mailto:congress@olimpic.ro
office@ushprobusiness.ro
www.ushprobusiness.ro

A început pregãtirea diplomei!
Joi, 27.10.2016, studenþii anului VI ºi coordonatorii de diplome
de la Facultatea de Arhitecturã au fost invitaþi în sala Studio la
prelegerea Strategia culturalã a Bucureºtiului - oportunitãþi de
intervenþii arhitectural-urbanistice.
Invitat: Oana Radu, consultant proiect Strategia culturalã a
Bucureºtiului 2016-2026 ( http://strategiaculturalabucuresti.ro/ )
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CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ

PSIHOLOGIE, EDUCAÞIE ªI DEZVOLTARE UMANÃ
acreditatã de Colegiul Psihologilor din România - ediþia a IV-a 28-29 octombrie 2016 - Braºov

Scopul conferinþei a fost acela de a oferi cadrul
optim în care sã fie dezbãtute aspecte specifice ale
lumii actuale, cu aplicabilitate în domeniul educaþiei,
psihologiei ºi dezvoltãrii umane. Invitaþi strãini ºi
specialiºti români ºi-au propun întâlnirea cu aspecte
teoretice ºi practice ale acestor domenii de larg
interes, într-un spaþiu adecvat de reflecþie ºi
explorare, într-o atmosferã colocvialã ºi de lucru.
Au fost invitaþi sã participe: cadre didactice, psihologi, psihoterapeuþi, consilieri ºcolari, formatori,
studenþi ºi masteranzi, precum ºi toþi cei interesaþi
de acest subiect. Conferinþa a avut loc la sediul Universitãþii Spiru Haret din Braºov, strada Turnului nr. 7.
Activitãþile conferinþei au fost programate astfel:
în prima zi a lucrãrilor au avut loc prezentãri în plen,
susþineri pe secþiuni ºi workshop-uri.
Invitaþi speciali:  prof. univ. dr. Roxana
Reichman, Gordon College of Education, Haifa,
Israel  Psihologia elevilor supradotaþi în ºcoala
secolului XXI  Camelia Petrus, psiholog, partener
strategic ºi senior consultant în Emotional
Intelligence in Leadership, Auckland, New Zeeland
 Principiile comunicãrii nonviolente Maricica
Haimovici, formator internaþional, Institutul
Feuerstein, Israel  Aplicabilitatea Metodei
Feuerstein  prof. univ. dr. Petru Lisievici,
Universitatea Spiru Haret  Paradigmele disfuncþionale ale educaþiei din România: paradigma calitãþii
 dr. psiholog Alexandra Samson, Agenþia
Naþionalã Antidrog Braºov  Abordarea psihoterapeuticã ºi juridicã a personalitãþii adictive
 conf. univ. dr. Ciprian Rãulea, Universitatea
Lucian Blaga, Sibiu  Tendinþe actuale în formarea
abilitãþilor de conducere auto la tineri  lector univ.
dr. Florin Vancea, Universitatea Spiru Haret 
Abordãri focalizate pe corp în psihoterapie.
Au avut loc discuþii generate de subiectele prezentate de vorbitorii din Israel ºi Noua Zeelandã,
dialogul fiind purtat cu aceºtia prin intermediul
sateliþilor de telecomunicaþii (Skype).
În cadrul conferinþei, a fost marcat un Moment
solemn  acordarea de distincþii unor personalitãþi
ale vieþii academice ºtiinþifice: prof. Maricica
Haimovici, conf. univ. dr. Cornelia Tatu, prof.
univ. dr. Petru Lisievici.
Prezentarea lucrãrilor pe secþiuni s-a desfãºurat
astfel:
Secþiunea I, moderator: conf.univ.dr. AncaOlga Andronic  Perspective moderne asupra
educaþiei:  Psihologia educaþiei  Consiliere
educaþionalã  Psihopedagogie specialã.
Secþiunea a II-a, moderator: asist. univ. dr.
Alexandra Cristina Piroiu  Sãnãtatea mintalã
între normal ºi patologic:  Psihologie medicalã
 Psihologie clinicã  Psihoterapie
Secþiunea a III-a, moderator: conf.univ.dr.
Ciprian Rãulea  Psihologie aplicatã:  Psihologia muncii ºi organizaþionalã  Psihologia
transporturilor  Psihologie aplicatã în apãrare ºi
siguranþã naþionalã.
Secþiunea a IV-a, moderator: conf.univ.dr.
Rãzvan-Lucian Andronic  Om ºi societate:
 Psihologie socialã  Psihologie judiciarã ºi
victimologie.
A doua zi a conferinþei a fost rezervatã, în
exclusivitate, workshop-urilor:
W1  Reprezentarea cu ajutorul creioanelor conf. univ. dr. Ioana Lepãdatu
Adresabilitate: psihoterapeuþi, psihologi,
consilieri, studenþi ºi masteranzi la Psihologie ºi
ªtiinþele educaþiei.
Prezentare: Descrierea unor tehnici de rezolvare
a unor conflicte ce ne consumã resurse bazate
perestricþionare, externalizare, solicitãri contradictorii. Descrierea ºi aplicarea tehnicii Reprezentarea cu ajutorul creioanelor, care se referã la
schimbarea unor tipare cognitive din situaþii

neplãcute. Tehnica funcþioneazã foarte bine pentru
conflicte în familie, conflicte intergeneraþionale.
Modul de desfãºurare: expunerea principalelor
aspecte teoretice; prezentarea tehnicii; prezentarea
unor exemple; aplicarea tehnicii.
W2 Abordãri focalizate pe corp în psihoterapie
- lector univ. dr. Florin Vancea.
Adresabilitate - psihologii din psihologia clinicã, psihoterapeuþi, consilieri psihologici, medici,
profesori, psihologi.
Obiective: a) participanþii la workshop au
experimentat diferite exerciþii clasice ale psihoterapiilor corporale b) au putut sã-ºi acceseze ºi
sã-ºi prelucreze experienþe personale inconºtiente
accesate prin intervenþiile psiho-corporale experienþiale c) participanþii au cunoscut metoda de
lucru ºi beneficiile intervenþiilor principalelor
abordãri psiho-corporale.
W3. Formare pentru învãþarea activã - conf. univ.
dr. Nadia Florea.
Adresabilitate/ Participanþi: cadre didactice,
consilieri ºcolari, studenþi la programele de studii
universitare de licenþã în Psihologie, Pedagogie,
Pedagogia Învãþãmântului Preºcolar ºi Primar,
studenþi la programele de studii universitare de master în domeniile Psihologie ºi ªtiinþe ale Educaþiei.
Prezentare: Activitãþile subordonate temei
ºi-au propus sã determine care sunt principalele
coordonate specifice învãþãrii active ºi sã identifice
cel puþin cinci tehnici de lucru, aplicabile în activitatea la clasã.
W4. Modelarea în relaþionarea cu copiii - conf.
univ. dr. Marilena Ticuºan.
Adresabilitate: psihoterapeuti, psihologi
clinicieni, consilieri psihologici, educatori,
pedagogi, medici, profesori psihologi interesaþi,
studenþi ºi masteranzi.

Prezentare: Încã de la naºtere, fiecare copil are
un stil al sãu unic. Pe parcursul creºterii sale,
copilul îºi scrie povestea propriei dezvoltãri, având
originalitatea ºi individualitatea lui precum ºi nevoi
specifice care vor îi vor genera ºi motiva evoluþia
ºi comportamentul. Respectul, acceptarea, timpul,
dragostea, limitele ºi graniþele sunt pe primul loc
în relaþiile familiale. Ce ºi cum le abordãm?
W5. Abordarea stresului psihic la diferite vârste
în psihologia clinicã - lector univ. dr. Gherasim
Cãtãlin.
Adresabilitate: psihologii din psihologia clinicã,
psihoterapeuþi, consilieri psihologici, psihologi
psihologia muncii transporturilor ºi serviciilor,
medici, profesori consilieri.
Prezentare: a) participanþii la workshop au cunoscut modul cum se face o evaluare a anxietãþii ºi
stresului folosindu-se instrumente de mãsurare
psihologicã clinicã performante; b) participanþii la
workshop ºi-au autoaplicat probele propuse, au
înþeles demersul teoretic ºi cel practic, ajungând

sã-ºi întocmeascã propriul profil de stres; c) participanþilor la workshop li s-a propus sã fie în mãsurã
sã interpreteze un profil de stres, de anxietate ºi sã
propunã mãsuri concrete de intervenþie.
W6. Arta de a fi - intervenþie psihologicã psihoterapeut Veronica Jardan, formator,
preºedinte APAR
Adresabilitate: psihoterapeuþi, psihologi
clinicieni, consilieri psihologici, educatori, pedagogi, medici, profesori psihologi interesaþi, studenþi
ºi masteranzi
Prezentare: Într-o lume dominatã de vitezã ºi
planificare, de goana dupã avere ºi onoruri ºi de
falsele reþete pentru fericire, Erich Fromm ne
învaþã cum sã ne eliberãm de iluzii ºi de ideile
primite de-a gata ºi cum ne putem exploata
energiile lãuntrice pentru a duce o viaþã cu sens.
W7. Inteligenþele multiple în proiectarea
didacticã - conf. univ. dr. Anca Andronic.
Adresabilitate: cadre didactice, consilieri ºcolari, studenþi în specializarea Psihologie, Pedagogie, PIPP.
Prezentare: Teoria inteligentelor multiple poate
fi utilizatã cu succes în toate etapele managementului educaþional. Una dintre cele mai rãspândite
aplicaþii este în proiectarea educaþionalã, în cadrul
cãreia este recomandatã aplicarea urmãtorului
algoritm (Gliga si Spiro, 2001): a. primul pas în
elaborarea proiectului didactic din perspectiva
inteligenþelor multiple este cel în care se formuleazã
întrebãri care sã ne ajute sã descoperim
oportunitãþile prin care putem implica cât mai multe
inteligenþe la orã; b. al doilea pas constã în
autoevaluarea metodelor ºi procedeelor didactice
pe care le folosim cel mai des, cu scopul de a
identifica tipurile de inteligenþe pe care le activãm
cel mai bine prin intermediul acestora; c. al treilea
pas constã în consemnarea sistematicã de cãtre
fiecare profesor a modului în care a fost folositã
fiecare inteligenþã.
W8. Grupuri defavorizate în contextul POCU conf. univ. dr. Rãzvan Lucian Andronic
Adresabilitate: cadre didactice, consilieri
ºcolari, studenþi în specializarea Psihologie,
Pedagogie, PIPP.
Prezentare: Pânã la data de 15.11.2016 pot fi
depuse cereri de finanþare pentru douã apeluri de
proiecte în cadrul Programului Operaþional Capital
Uman (POCU): ªcoalã pentru toþi ºi Profesori
motivaþi în ºcoli defavorizate. Ambele apeluri de
proiecte presupun o abordare integratã, la nivel
comunitar, a problemelor multiple cu care se
confruntã educaþia, cu accent pe activitãþile destinate
membrilor grupurilor defavorizate.Pentru a mãri
ºansele de obþinere a finanþãrii proiectelor, este
necesarã o delimitare corectã ºi concretã a grupuluiþintã ºi efectuarea unei analize de nevoi relevante.

Workshopul si-a propus realizarea acestei descrieri
(cantitative ºi calitative) a grupului-tintã, pentru
utilizarea în cadrul proiectelor finanþate prin POCU.
W9. Emoþiile ºi bolile lor - lector univ. dr. Adina
Babonea.
Adresabilitate: cadre didactice, consilieri ºcolari,
consilieri psihologici, studenþi ai facultãþilor de
psihologie, pedagogie, PIPP, tuturor doritorilor de
autocunoaºtere ºi autodezvoltare.
Prezentare: Intervenþiile psihoterapeutice în aria
tulburãrilor emoþionale conduc înspre o ameliorare
clinicã ºi o reducere evidentã a simptomatologiei.

Un instrument important în procesul terapeutic este
tehnica meditaþiei bazate pe conºtientizare. Aceasta
propune oamenilor sa-ºi orienteze atenþia asupra
experienþelor interne - gânduri, stãri afective, senzaþii,
emoþii -, precum ºi asupra efectelor acestora asupra
corpului lor. Acest tip de meditaþie propune clientului
sã se concentreze asupra momentului prezent, sã
înþeleagã experienþele prin care trece ºi sã le accepte,
sã poatã controla emoþiile care îl stãpânesc.
W10. Metoda Feuerstein de la teorie la practicã
- conf.univ.dr. Otilia Todor.
Grup þintã - psihologii din psihologia clinicã,
psihoterapeuþi, consilieri psihologici, cadre
didactice, profesori de sprijin, logopezi, pãrinþi,
educatori.
Obiective: - cunoaºterea teoriei învãþãrii
mediate Feuerstein ºi a criteriilor de mediere, cunoaºterea Programului de Îmbogãþire
Instrumentalã Feuerstein ºi a utilitãþii acestuia,cunoaºterea instrumentelor Metodei Feuerstein.
W11. Dezvoltarea abilitãþilor creative la
preºcolari - lector univ. dr. Elena Hurjui
Adresabilitate: educatori, învãþãtori, profesori,
studenþi ºi masteranzi.
Prezentare: Una dintre cerinþele majore ale
învãþãmântului modern este aceea a formãrii la elevi
a deprinderilor de studiu individual, care sã fructifice
capacitatea de a gândi ºi acþiona liber ºi creativ.
Activizarea predãrii  învãþãrii disciplinelor
presupune folosirea unor metode, tehnici ºi procedee
care îl implicã pe elev în procesul de învãþare,
urmãrindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea
creativitãþii, dezvoltarea interesului pentru învãþare,
în sensul formãrii lui ca participant activ la procesul
de educare. Astfel elevul este ajutat sã înþeleagã
lumea în care trãieºte ºi aplicã în diferite situaþii de
viaþã ceea ce a citit ºi a învãþat.
W12. Psihoterapia experienþialã în reconstituirea ºi dezvoltarea personalã - lector univ. dr.
Cristiana Bãlan.
Adresabilitate: cadre didactice, consilieri
ºcolari, psihologi, studenþi ai facultãþilor de
psihologie ºi pedagogie.
Prezentare: Participanþii la acest atelier au avut
posibilitatea de a experimenta ºi de a înþelege eficienþa combinãrii unor tehnici multiple de intervenþie. Metodologia folositã este o combinaþie de
tehnici din psihoterapia experienþialã, hipnoterapie ºi psihodramã ºi a fost aleasã datoritã eficienþei
observate în timp, în activitatea cu elevii, pe care
aceste tehnici o au în consilierea ºi terapia de grup,
cu precãdere atunci când se lucreazã cu adolescenþi.

La finalul evenimentului, participanþii au primit diplome de participare creditate de Colegiul Psihologilor
din România. Cadrele didactice participante au beneficiat de adeverinþã de participare, iar cei care au
dorit au prezentat ºi, ulterior, vor publica, în volumul conferinþei, una sau douã lucrãri ºtiinþifice.
Organizatorii îºi doresc o ediþie viitoare a acestui eveniment ºtiinþific ºi mulþumesc pentru implicare
ºi ajutor urmãtorilor parteneri: Colegiul Psihologilor din România, Inspectoratul ªcolar Judeþean
Braºov, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Bucureºti, Asociaþia Feuerstein Deschideþi
Mintea!, Agenþia Naþionalã Antidrog  Braºov, Asociaþia Psihologilor Atestaþi din România.

Lector univ. dr. Cristiana BÃLAN
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PREUNIVERSITARIA
Erasmus+

BENCHMARKING INOVATIV ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL TEHNOLOGIC
ªI TURISM PENTRU O COOPERARE EUROPEANÃ DURABILÃ
ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae Kretzulescu, Bucureºti, începe
activitãþile în cadrul proiectului BENCHMARKING INOVATIV ÎN
ÎNVÃÞÃMÂNTUL TEHNOLOGIC ªI TURISM PENTRU O COOPERARE
EUROPEANÃ DURABILÃ (2016-1-RO01-KA102-023522). Proiectul se
deruleazã în perioada 18 septembrie 2016  17 septembrie 2018 ºi este
finanþat din fonduri acordate de cãtre Uniunea Europeanã prin programul
Erasmus +, Acþiunea Cheie 1, mobilitãþi VET pentru profesori ºi elevi.
Partenerii proiectului sunt: 1. Euneos Corporation  Finlanda; 2. Training
Vision Ltd - Marea Britanie; 3. Lycée Frédéric Chopin  Franþa; 4. Sistema
Turismo S.R.L.  Italia. Coordonatorii proiectului: prof. Daniela Carmen
Paraschiv, prof. dr. Gabriela Dîrloman.

Îndeplinirea obiectivelor generale
ale proiectului  cooperarea internaþionalã pentru inovare ºi schimb de bune
practici pentru învãþãmântul tehnologic;
dezvoltarea cooperãrii europene în
domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale a elevilor, ºi a obiectivelor
specifice  a)  identificarea ºi aplicarea
de cãtre cei 10 profesori beneficiari a cel
puþin cinci metode inovative legate de
managementul educaþional, aplicate la
nivelul ºcolii ºi al clasei, dupã finalizarea
mobilitãþii  identificarea ºi utilizarea de
profesori beneficiari a cel puþin patru
noi metode de învãþare digitalã aplicate
la clasã ºi pentru stagiile de pregãtire
profesionalã, dupã finalizarea mobilitãþii
 crearea a cel puþin 20 materiale didactice
pentru învãþãmântul economic, folosind
tehnologii informaþionale ºi de comunicaþii noi, în timpul mobilitãþii  familiarizarea cu minimum cinci noi instrumente de identificare, monitorizare,
tutoriat ºi evaluare pentru stagiile de
practicã din întreprinderi, pe parcursul
mobilitãþii; formarea pe perioada proiectului a unei reþele parteneriale cu scop
educaþional, alcãtuitã din minimum 10
parteneri transnaþionali; elaborarea, la
finalizarea mobilitãþii, a unui ghid meto-

dologic pentru creºterea calitãþii
învãþãmântului tehnologic; b)  formarea
pe perioada plasamentului a patru
competenþe specifice, din curriculum la
decizia ºcolii pentru stagii de pregãtire
profesionalã, clasa X-a, Acordarea de
asistenþã turiºtilor, pentru elevii de la
calificarea lucrãtor hotelier: realizarea
atribuþiilor pentru Recepþie, Etaj,
Alimentaþie, Servire ºi Animaþie evenimente, comunicarea cu clienþii, promovarea ofertei, adaptarea ofertei la nevoile
turiºtilor, utilizarea softului de rezervare
ºi vânzare servicii hoteliere în timpul
stagiului practic din hoteluri de 3 ºi 4
stele; c)  formarea pe perioada plasamentului a patru competenþe specifice
stabilite prin curricula pentru clasa a XI-a,
stagii de pregãtire profesionalã, Operaþiuni tehnice ale agenþiei de turism, pentru
cei 14 elevi de la calificarea tehnician în
turism: studierea cererii ºi concurenþei
de pe piaþã, coordonarea vânzãrii
biletelor pentru transportul turistic,
coordonarea vânzãrilor de servicii
turistice, colaborarea optimã cu prestatorii de servicii turistice; d)  formarea
pe perioada mobilitãþii a douã competenþe transversale pentru cei 28 de elevi
ºi 10 profesori beneficiari pentru

utilizarea de softuri specifice ºi comunicarea profesionalã în limbile englezã /
italianã  dezvoltarea competenþelor de
lucru în echipã pentru toþi participanþii
ºi pe toatã durata proiectului; e)  elaborarea ºi aplicarea a minimum cinci
strategii de diseminare a rezultatelor ºi a
bunelor practici în timpul ºi dupã
întoarcerea din mobilitate  elaborarea a
minimum 10 mãsuri pentru asigurarea
durabilitãþii ºi evaluãrii proiectului în
timpul ºi dupã întoarcerea din mobilitate
 schimbul a minimum 10 exemple de
bune practici pentru dezvoltarea învãþãmântului tehnologic la nivel european,
pe toatã durata proiectului  asigurarea
sustenabilitãþii proiectului prin dezvoltarea reþelei educaþionale ºi prin derularea
de noi proiecte. KA1.  va conduce la
realizarea Scopului proiectului. Acesta
rezultã dintr-o realã nevoie de formare
profesionalã a elevilor de liceu, de la
calificãrile lucrãtor hotelier ºi tehnician
în turism, asigurând o formare iniþialã
calitativã, conformã cu aºteptãrile angajatorilor români ºi strãini din domeniul
turismului. De asemenea, acest proiect
satisface ºi nevoia de a aplica politica de
formare continuã a profesorilor de specialitate, pentru a putea asigura formarea
profesionalã a elevilor din liceu ºi ºcoala
postlicealã conform cu standardele
profesionale naþionale ºi europene.
Elevii ºi profesorii beneficiari ai
acestui proiect Erasmus+ se vor
implica în rezolvarea urmãtoarelor
probleme ale ºcolii  scãderea interesului
elevilor pentru a participa activ la
procesul de formare ºi educare  neasigurarea unor stagii de practicã cu tutori
calificaþi la nivel european  riscul de a
nu forma clase la ºcoala postlicealã.

Un club de lecturã în fiecare liceu!

Prof. univ. dr. Mihaela Albu îºi dovedeºte iubirea pentru cultura românã ºi
pentru tineri prin lansarea de iniþiative provocãri! Astfel, domnia sa a iniþiat
întâlniri cu elevii din liceele craiovene. În imagine, la Colegiul ªtefan Velovan
din Craiova. Care este scopul acestei iniþiative? Ideea este sã aduc autori ºi
cãrþi care nu de studiazã la ºcoalã, în special din exil: un club de lecturã în
fiecare liceu, dezbateri, cronicã de carte, concurs etc, ne-a declarat prof. univ.
dr. Mihaela Albu.

Educaþie electoralã pentru liceeni  Votul meu, vocea mea

FII ªI TU VOLUNTAR
PROEDUS!
Cei peste 6.000 de liceeni înscriºi
în programul de voluntariat
în acest an ºcolar sunt antrenaþi în
activitãþi care constau în:
1) implicarea activã ºi meritorie
în minimum zece evenimente
destinate elevilor bucureºteni ºi
organizate de Proedus, conform
graficului elaborat ºi comunicat
pe grupurile de facebook de cãtre
echipa de coordonare a programului;
2) activitatea notabilã în cadrul
liceului, pe urmãtoarele direcþii
de acþiune: a) constituirea,
coordonarea ºi funcþionarea redacþiilor
multimedia alcãtuite din elevii
liceului, culegerea ºi transmiterea
ºtirilor de interes pentru elevi din
viaþa de zi cu zi a colectivului de
elevi, participarea la redacþia
municipalã ºi la proiectul ªcoalaTV;
b) preluarea ºi transmiterea
problemelor ºi sugestiilor colegilor
cu privire la îmbunãtãþirea vieþii
acestora în liceu; c) identificarea,
discutarea în liceu ºi transmiterea
ideilor de posibile proiecte din rândul
colegilor, în folosul elevilor.
În conformitate cu nivelul de
implicare ºi gradul de performanþã,
liceenii voluntari vor fi evaluaþi ºi
punctaþi în mod constant. Acest
punctaj va sta la baza constituirii
ierarhiei finale care va determina
premierea voluntarilor cu tabere la
mare în þarã ºi în strãinãtate, precum
ºi cooptarea lor în echipele Proedus
de organizare ºi de coordonare.
Proedus vã doreºte succes
în activitate!

Miercuri, 26 octombrie, cu liceenii de la Liceul Tehnologic Gheorghe ªincai
din Târgu Mureº s-a discutat despre puterea votului, democraþie ºi alegeri informate

Sâmbãtã, 15 octombrie, reprezentanþii Centrului pentru Jurnalism Independent
au fost la Moreni, unde au discutat cu elevii de clasa a XII-a
de la Colegiul Naþional Ion Luca Caragiale despre vot ºi participare civicã

Votul meu, vocea mea este un proiect de educaþie electoralã destinat elevilor de
liceu care voteazã pentru prima datã la alegerile parlamentare din decembrie
2016, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul
Ambasadei SUA la Bucureºti.
Pe pagina sa de internet, Centrul pentru Jurnalism Independent informeazã:
Participanþii din Alexandria, Slobozia, Moreni, Târgoviºte ºi Bucureºti vor afla
care le sunt drepturile ºi obligaþiile în context electoral, cum sã se informeze
privind opþiunile politice ºi cum sã proceseze critic informaþiile ºi discursul
electoral din campanie. Elevii vor participa la întâlniri în care vor discuta cu
trainerii CJI despre urmãtoarele teme:
 De ce ar trebui sã votez? (Drepturi ºi obligaþii într-un stat democratic. Drepturile
omului. Constituþia României. Cetãþenii. Participarea Civicã. Nesupunerea civicã).
 Cine îmi cere votul? (Partidele politice. Reprezentarea democraticã. Platforme
politice. Promisiuni, angajamente ºi minciuni electorale).
 În cine am încredere? (Informaþie ºi propagandã. Verificarea informaþiilor. Rolul
mass-media în campania electoralã. Cum evaluãm credibilitatea unei informaþii
sau a unei surse).
 Ce ai voie sã faci ºi ce nu ai voie sã faci în timpul campaniei electorale ºi în ziua
votului.
Cursurile vor avea un caracter aplicativ, fiind centrate pe abilitatea tinerilor de
a recepta ºi prelucra critic mesajul electoral. Programul este strict apartinic ºi nu
promoveazã niciun partid politic sau candidat.
Proiectul Votul meu, vocea mea se desfãºoarã în perioada septembrie 
decembrie 2016 ºi este sprijinit de Ambasada Statelor Unite la Bucureºti.
Pentru informaþii suplimentare despre proiect: Cristina Lupu la e-mail:cristina@cji.ro.

Cristina Lupu, de la Centrul pentru Jurnalism Independent,
a discutat cu elevii de clasa a XI-a
de la Colegiul Naþional Mihai Viteazul din Slobozia, în data de 28 septembrie
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Festivalul
Bucureºtii lui Caragiale
La început de noiembrie suntem invitaþi la o
plimbare pe strãzile Micului Paris, la braþ cu
cele mai îndrãgite personaje ale domnului
Caragiale.

(

Pe scena Festivalului Bucureºtii lui Caragiale din
Parcul Izvor putem urmãri, între 1-6 noiembrie,
poveºti de ieri care-ºi pãstreazã farmecul ºi astãzi.
Intrarea la spectacole este gratuitã.

Te a t r u

Marþi, 1 noiembrie, ora 19.00
 Teatrul de Comedie prezintã:
O scrisoare pierdutã
- regia Alexandru Dabija
Miercuri, 2 noiembrie, ora 19.00 
Teatrul Mic ºi Studio Amena prezintã:
O noapte furtunoasã
 regia Gelu Colceag
Joi, 3 noiembrie, ora 18.30
 Teatrul Bulandra prezintã:
O scrisoare pierdutã
 regia Doru Ana
Sâmbãtã, 5 noiembrie, ora 19.00
 Teatrul Metropolis prezintã:
O scrisoare pierdutã
 regia Victor Ioan Frunzã
Duminicã, 6 noiembrie, ora 20.00 
Teatrul Evreiesc de Stat prezintã:
De la Caragiale la ªalom Alehem
 regie colectivã

Filarmonica George Enescu, Bucureºti, în colaborare cu Ambasada Spaniei,
Ambasada Argentinei, Institutul Cervantes ne invitã la Sala Mare a Ateneului
Român, marþi, 15 noiembrie 2016, ora 19:00, pentru: Comemorare  100 de
ani - ENRIQUE GRANADOS (1867-1916) - ºi 100 de ani de la naºterea lui
ALBERTO GINASTERA (Argentina, 1916-1983) la un

Recital extraordinar de pian

ILINCA
DUMITRESCU

Programul cuprinde = Enrique
Granados  10 Dansuri spaniole:
nr.1  Allegro; nr. 2  Andante;
nr.3  Energico; nr.5  Andantino, quasi
Allegretto; nr. 4  Allegretto, alla
pastorale (Villanesca); nr. 11  Andante
con moto; nr. 6  Allegretto, poco a
poco accelerando; nr. 10  Allegretto;
nr.12  Andante; nr.7  Allegro airoso.
= Alberto Ginastera  Sonata nr.1,
op. 22 (1952): p.I  Allegro marcato;
p.II  Presto ed ostinato.

CNDB gãzduieºte
prima Bienalã Regionalã
de Coregrafie 

 Milonga (1948) ºi Danza de la
moza donosa (1937)  Sonata nr. 2,
op. 53 (1981): p.I  Allegramente; p.II 
Adagio sereno; p.III  Ostinato aymará.
Comenteazã muzicologul prof.
univ. dr. Grigore CONSTANTINESCU

CNDB gãzduieºte prima Bienalã
Regionalã de Coregrafie  RE//Dance
Centrul Naþional al Dansului
Bucureºti (CNDB) ºi East European
Performing Arts Platform/EEPAP
(Polonia) organizeazã între 1 ºi 6
noiembrie 2016 ediþia-pilot a Bienalei
Regionale de Coregrafie  primul
eveniment de profil dedicat dansului
contemporan din Europa Centralã ºi de
Est , intitulatã RE//Dance.
Ediþia-pilot va include spectacole ºi
performance-uri din Bulgaria, Cehia,

Croaþia, Polonia, Ungaria ºi România ºi
va fi curatoriatã de Iulia Popovici, critic
ºi curator, ºi de Marta Keil ºi Goran
Injac, în calitate de co-curatori. Partenerul instituþional al primei Bienale
Regionale de Coregrafie este Mladinsko
Gledalièe Ljubljana (Slovenia).
Ediþia din 2016 a Bienalei Regionale
de Coregrafie e una pilot, e mai ales o
întâlnire  a publicului cu artiºti ºi tipuri
de coregrafie în acelaºi timp noi ºi familiare, din Bulgaria, Cehia, Croaþia,
Polonia, Ungaria (ºi, evident, România),
a scenei locale cu producãtori ºi artiºti
est-europeni, a teoreticienilor cu practicienii, spune Iulia Popovici.
RE//Dance  Bienala Regionalã de
Coregrafie este un eveniment organizat
cu sprijinul Centrului Ceh ºi al
Institutului Polonez.

...la Opera Comicã pentru Copii,
sâmbãtã, 12 noiembrie
ªtiaþi cã pianul nu are doar o
personalitate puternicã, ci ºi o imaginaþie
bogatã? Într-o noapte mohorâtã de
toamnã, pianul din Salonul Mozart al
Operei Comice pentru Copii a avut un
vis frumos, în urma cãruia a început sã
îndrãgeascã un stil de dans. Da, pianul a
visat cã danseazã! ªi nu orice dans, ci
chiar temperamentalul flamenco! Pianul

care visa flamenco este un spectacoleveniment, ce reuneºte virtuozitatea
pianistei Ioana Lupaºcu ºi expresivitatea dansatorului Lucas Molina cu
ritmurile lui Carlos Gardel ºi Astor
Piazzolla, spre încântarea tuturor celor
dornici sã descopere aceastã întâlnire
muzicalã ineditã! Presãrat cu explicaþii
pe gustul ºi înþelesul copiilor, acest
concert lecþie este unic în repertoriul
Operei Comice pentru Copii!

RE//Dance

Film
Vineri, 4 noiembrie
 ora 19.00 - O noapte furtunoasã
- transpunere cinematograficã
dupã piesa lui I.L. Caragiale
- regia Jean Georgescu
 ora 20.30 - Douã lozuri
- ecranizare dupã schiþa
lui I.L. Caragiale Douã loturi
- regia Gheorghe Nagy ºi Aurel Miheleº
Eveniment organizat de Primãria Municipiului
Bucureºti ºi Teatrul Ion Creangã.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Despre explorarea naturii
din perspectiva culorilor
Pictura Corneliei Victoriei Dedu exploreazã natura în variate
întruchipãri  de la peisaj ºi scene citadine la flori în naturã
staticã  cu efervescenþa permisã de darul nativ al culorii.
Cornelia Victoria Dedu picteazã ghidatã de o forþã interioarã
care îndeamnã la exploatarea cu mãiestrie a calitãþilor plastice
ale culorilor abundente ºi a tuºelor dinamice, hotãrâte, dar
totodatã pline de graþie.
Cornelia Victoria Dedu  aprecia criticul de artã Ana Amelia
Dincã  este una dintre cele mai active prezenþe expoziþionale ale
fenomenului artistic actual. Interesatã de subiectul plastic, de
posibilitãþile lui expresive grefate pe suportul unei scheme
compoziþionale bine studiate, din care nu lipseºte desenul lizibil
sub pasta solidã sau aºezatã plat, aceasta nu cedeazã în faþa
ºtiinþei de a picta pentru a-ºi facilita finalizarea lucrãrii. Cu o
ucenicie solidã la clasa profesorilor Alexandru Cumpãna, Corneliu
Baba, Ion Marºic, Vasile Grigore, ºi cu bune referinþe critice,
aceasta s-a impus de-a lungul anilor ca o artistã pentru care sunt
esenþiale atât practica de atelier, cât ºi pictura în faþa motivului.
Grafica Corneliei Victoria Dedu reprezintã peisaje, personaje
ºi compoziþii cu un grad evident de abstractizare. Realizate în

acuarela ºi guaºã sau în scriitura dezinvoltã a tuºului sau
cãrbunelui, acestea au nota de picturalitate specificã ansamblului
operei, structura desenelor variind de la plãcerea redãrii emoþiilor
în faþa naturii prin tuºe persistente, ritmice, pânã la planuri de
culoare ample, ce sintetizeazã o idee plasticã în acord cu influenþa
modelului asupra artistei. Folosind deseori tehnicile mixte,
pictoriþa reuºeºte sã redea cu mãiestrie ideea în simple crochiuri
ºi schiþe, dar ºi în complexe forme analizate atent prin construcþia
liniilor ce provoacã o viaþã interioarã lucrãrilor. Lãsând la vedere
spontaneitatea trãsãturii de penel sau a instrumentului cu
ajutorul cãruia grafiazã instantanee din arealul selectat, desenele
Corneliei Victoria Dedu au o profunzime plasticã ce þine
nu numai de experienþã, ci ºi de plãcerea de a lucra. Firescul
care apare în linia descriptivã, supusã forþei sugestive a tuºului,
acuarelei, guaºei sau
cãrbunelui, degajã, implicit, naturaleþea personajelor, susþinutã de potrivite formule grafice ºi
de o înþelegere afectivã a
omului simplu, înzestrat
cu întreaga încãrcãturã
spiritualã care îl defineºte.
Grafica reprezentând
personaje este realizatã
începând din anii 60 ai
secolului al XX-lea ºi
a parcurs deceniile de
activitate ale artistei concomitent cu pictura
de ºevalet.
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Valori româneºti

Dimitrie
GUSTI
sau cine
a inventat
pentru
români
sociologia
Sociolog, filozof, etician ºi profesor de mare clasã, ministru al
Învãþãmântului, membru al Academiei Române din 1919 ºi apoi
preºedinte al acestui înalt for naþional, în perioada 1944-1946, membru
al mai multor academii din strãinãtate, institute ºi societãþi de sociologie,
Dimitrie Gusti este una dintre cele mai pregnante personalitãþi ale
începutul de secol XX ºi creator al ºtiinþei sociologiei româneºti.
Dimitrie Gusti (13 februarie 1880, Iaºi  30 octombrie 1955, Bucureºti)
a terminat Facultatea de Filosofie Moralã din Leipzig ºi Facultatea de
ªtiinþe Juridice din Berlin. Ostracizat dupã 1947 de comuniºti, aflat
într-o neoficializatã interdicþie pânã în 1990, Dimitrie Gusti a rãmas
pentru specialiºti un exemplu de urmat, nu numai în ceea ce priveºte
erudiþia ºi opera, ci mai ales în ceea ce priveºte implicarea socialã ºi
cãutarea de soluþii pentru ridicarea satului românesc. De asemenea, a
fost preocupat de imaginea României dincolo de graniþe ºi a contribuit
deplin la formarea ei prin participãri prestigioase la Expoziþiile
Internaþionale, de la Barcelona ºi Dresda, ºi Universale, de la Paris ºi
New York. L-a preocupat cooperarea intelectualã internaþionalã
(schimburi intelectuale cu asociaþiile sociologice strãine ºi cu fundaþiile
sociale internaþionale, conferinþe, congrese internaþionale) fiind el însuºi
creator de ºcoalã de nivel european, perfect în acord cu cele mai moderne
metode de cercetare de teren.
În calitate de conducãtor al campaniilor de cercetãri monografice,
al echipelor studenþeºti ale Fundaþiei Regale Principele Carol ºi al
revistei Sociologie româneascã, a militat pentru cunoaºterea concretã
a realitãþilor româneºti, ca ºi pentru ridicarea culturalã a satelor cu
ajutorul muncii organizate a elitelor culturale, elite care la vremea
aceea aveau un contact direct cu lumea ruralã ºi considerau necesarã,
pentru modernizarea þãrii, ridicarea intelectualã, moralã ºi economicã
a locuitorilor ei. Este un exemplu care ar trebui reconsiderat în
condiþiile zilelor noastre când este necesar sã ne amintim cã o societate
mai bunã este una formatã din oameni educaþi.
Dimitrie Gusti a considerat necesarã reforma socialã ºi a întreprins
o serie de acþiuni, în calitate de director al Casei Culturii Poporului
ºi apoi al Fundaþiei Culturale Principele Carol, pentru organizarea
culturii poporului.
O activitate atât de prodigioasã, o viaþã dedicatã marilor idei ºi
mai ales un om pentru care þãranul român nu a însemnat obiceiuri
ciudate ºi pitoreºti, nu a fost o creaþie artificialã ºi livrescã a unei
minþi de intelectual, ci a fost o fiinþã vie pentru care a luptat sã
trãiascã mai bine, sã aibã un nivel de culturã ºi de viaþã mai apropiat
de imaginea bunãstãrii. Putem alege sã vorbim despre imensa operã
a lui Dimitrie Gusti, sã omagiem intelectualul fin ºi eruditul, sã ne
uimim de capacitatea extraordinarã de a crea ºi conduce instituþii
esenþiale pentru modernizarea vieþii românului obiºnuit, sã disecãm
ºi poate sã criticãm metoda de cercetare monograficã viabilã ºi astãzi
ºi folositã, cu mici retuºuri, de cercetãtorul etnolog al secolului XXI...
Dimitrie Gusti rãmâne fondatorul celui mai curat loc al memoriei
româneºti - satul din Bucureºti numit astãzi - Muzeul Naþional al
Satului Dimitrie Gusti. Proiectul Muzeului social gândit de profesorul
Dimitrie Gusti, al cãrui plan general a fost realizat de H.H. Stahl ºi
V.I. Popa în anul 1936, cuprindea un Pavilion central, un Muzeu al
satului de azi ºi un Muzeu al satului de mâine. Anul 1936 a marcat
realizarea Muzeului Satului Românesc, evoluþia ulterioarã a
evenimentelor istorice blocând concretizarea celorlalte obiective ale
proiectatului Muzeu social. Profunda cunoaºtere a satului românesc
a dat naºtere muzeului în aer liber din Bucureºti nu ca o copie a
vestitelor muzee în aer liber scandinave, ci pe temeiul unei concepþii
proprii despre ºtiinþa societãþii ºi rolul ei activ în viaþa socialã,
spune Paul Petrescu în Concepþia muzeograficã a lui Dimitrie Gusti.
Muzeul Naþional al Satului a rãmas singura instituþie rezultatã din
strãdaniile ªcolii Sociologice de la Bucureºti, care se bucurã de
apreciere ºi succes.
Dintre multiplele sale realizãri menþionãm ºi cã a fondat ºi a
condus Asociaþia pentru ºtiinþã ºi reformã socialã (1919-1921),
Institutul Social Român (1921-1939, 1944-1948), Institutul de
ºtiinþe sociale al României (1939-1944), Consiliul naþional de
cercetãri ºtiinþifice (1947- 1948). A înfiinþat ºi a condus revistele
Arhiva pentru ºtiinþa ºi reforma socialã (1919- 1943), Sociologie
româneascã (1936- 1944). Ca întemeietor al ªcolii de sociologie
româneascã, Dimitrie Gusti a fundamentat metoda monograficã
de cercetare ce presupune abordarea simultanã, multidisciplinarã a
satului, folosind echipe de specialiºti din domeniul ºtiinþelor sociale,
medici, ingineri, agronomi, învãþãtori etc. A iniþiat ºi a îndrumat
acþiunea de cercetare monograficã a satelor din toate provinciile
istorice ale României (1925-1948) ºi a obþinut legiferarea serviciului
social (1939), prin care se instituþionaliza, pentru prima oarã în
lume, cercetarea sociologicã îmbinatã cu acþiunea socialã practicã
ºi cu pedagogia socialã. A înfiinþat primele cãmine culturale, pentru
ca în lumea satului sã ajungã cultura.

Cristina MOLDOVEANU
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Programul USH Pro ANTREPRENORIAT

 eveniment cu impact antreprenorial dedicat studenþilor
 workshop
 Lansarea studiului
PRIMUL MEU BUSINESS PLAN Percepþii ºi tendinþe antreprenoriale

I
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I
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Joi, 27 octombrie 2016, la centrul USH Pro Business a avut
loc workshop-ul Primul meu Business Plan, în cadrul
Programului USH Pro ANTREPRENORIAT, eveniment ce a
adus faþã în faþã studenþi ai Universitãþii Spiru Haret cu oameni
de afaceri de succes, precum dr. Cristian Nicolae, membru
fondator John Maxwell Team Romania, asociat SoftExpert
Mobility ºi Bogdan Rusu, fondator, managing partner Bogdan
Rusu Services & Trading SRL .
De asemenea, la eveniment a fost prezent Dan Nicula, director
general la Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Bucureºti-Ilfov,
care a evidenþiat oportunitãþile de finanþare pentru firme oferite
de noul Program Operaþional Regional.
Evenimentul este al doilea
dintr-o serie de acest gen, în
cadrul programului USH Pro
A N T R E P R E N O R I AT,
program care vizeazã dezvoltarea abilitãþilor antreprenoriale ale studenþilor Universitãþii Spiru Haret ºi,
implicit, sprijinirea lor în
cariera antreprenorialã.
Aceasta acþiune s-a
desfãºurat în colaborare
cu Ministerul Economiei,
Comerþului ºi Relaþiilor
cu Mediul de Afaceri
(MECRMA), sub sigla
Primul meu business plan,
program dezvoltat de acest
minister.
La sfârºitul workshopului au fost premiate trei idei de afaceri dezvoltate de studenþi,
urmare lucrului efectiv cu aceºtia pe un plan de afaceri.

în rândul studenþilor
Universitãþii Spiru Haret.
Impactul lor în dezvoltarea
interacþiunii Universitate  Industrie
În a doua parte a întâlnirii, USH Pro Business a lansat studiul
Percepþii ºi tendinþe antreprenoriale în rândul studenþilor
Universitãþii Spiru Haret. Impactul lor în dezvoltarea
interacþiunii Universitate-Industrie, realizat de un colectiv de
cercetare al Centrului USH Pro Business, coordonat de dr.
Costin Lianu, coordonator SNE, director general USH Pro
Business. Studiul fost efectuat pe un eºantion reprezentativ de
studenþi din toate facultãþile Universitãþii Spiru Haret ºi a scos
în evidenþã înclinaþiile ºi percepþiile privind activitatea
antreprenorialã în rândurile celor intervievaþi.
Lucrarea reprezintã o premierã în domeniul evaluãrii
antreprenoriale a studenþilor, oferã indicii valoroase privind
înclinaþiile, abilitãþile, percepþiile ºi tendinþele antreprenoriale,
precum ºi perspectivele de orientare a pregãtirii ºi nevoilor
studenþilor.
De asemenea, studenþii ºi-au manifestat interesul de a dezvolta
un parteneriat cu USH Pro Business, atât sub aspectul
transferului de cunoºtinþe pentru dezvoltarea propriilor afaceri,
cât ºi pentru activitãþi de voluntariat în domeniul cercetãrii
aplicate destinate mediului de afaceri.
Pe data de 8 noiembrie 2016, o nouã serie de studenþi ai
Universitãþii Spiru Haret va participa la o acþiune similarã, cu
alte poveºti de afaceri ºi studii de caz practice în domeniul
afacerilor.

Foto Mihãiþã ENACHE

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

BNR se pregãteºte pentru eventuale colapsuri bancare
generate de legile populiste
cerinþe de capital suplimentare
pentru riscul de credit, riscul de
contrapartidã, riscul ca debitorul,
beneficiind de aceastã lege, sã nu-ºi
ramburseze integral obligaþiile
contractate. Astfel, se schimbã
statutul expunerii cãtre debitorii din
aceastã zonã de credite imobiliare ºi
se cere bãncii mai mult capital pentru
cã s-a expus cãtre un debitor care
poate beneficia de aceastã lege
specialã. Dacã un debitor notificã banca referitor la darea în platã,
notificarea constituie un eveniment care declanºeazã pierdere în
patrimoniul bãncii, creanþa nu se mai realizeazã integral faþã de ce
este reflectat în contabilitate ºi, potrivit regulilor contabile
internaþionale, se solicitã provizioane suplimentare pentru aceste
active imobiliare depreciate, ceea ce creeazã un impact negativ
asupra profitabilitãþii ºi a capacitãþii viitoare de creºtere a
capitalului de cãtre bãnci.

 BNR se pregãteºte pentru situaþiile de default bancar dacã Legea dãrii în platã va
trece de Curtea Constituþionalã a României ºi Legea conversiei creditelor în franci
elveþieni va fi adoptatã.  Cel puþin ºase bãnci ar putea avea probleme, din care douã ar
cãdea sub gradul de solvabilitate.  Un nou regulament BNR permite bãncii central sã
converteascã depozitele bãncii cu probleme în lichiditãþi pentru activitatea curentã
 Legea rezoluþiei bancare este din ce în ce mai clar explicatã de reprezentanþii BNR:
scopul rezoluþiei bancare nu este salvarea bãncilor sistemice, ci unul contrar: asigurarea
lichidãrii ordonate a acestor entitãþi considerate prea mari pentru a fi falimentate direct.

Acoperirea riscurilor
care decurg din aplicarea legii dãrii în platã
Adaptarea Regulamentului 575/2013 al UE va permite Consiliului
de Administraþie al BNR sã decidã dacã ºi când o instituþie de credit
poate apela la conversia împrumuturilor subordonate ºi a
depozitelor mai mari de doi ani, de la bãncile mamã, în capital,
pentru a îndeplini cerinþele de capital ºi solvabilitate. Înainte de
apariþia Legii dãrii în platã, orice credit garantat cu o ipotecã era
ponderat la risc cu 35% din valoare. Acum, cerinþele de provizionare
merg ºi pânã la 100% sau la un procent de 150% pentru un credit
aflat în default. BNR va avea nevoie în cazul unor bãnci de metode
suplimentare de constrângere pentru majorarea capitalului. În
Regulamentul 575/2013 privind cerinþele prudenþiale pentru
instituþiile de credit, la articolul 178, aliniatul trei, privind creditele
în default, existã prevederi care permit instituþiei de supraveghere
sã cearã bãncii respective sã converteascã în capital împrumuturile
subordonate ºi depozitele constituie de bãncile mamã pe o duratã
mai mare de doi ani la subsidiarele din România. Pentru cã
Regulamentul BNR care implementeazã regulamentul UE ºi cerinþele
de prudenþialitate privind capitalurile bãncilor nu conþinea aceastã
prevedere, BNR pregãteºte o modificare ce va permite CA al BNR
sã stabileascã un regim distinctiv pentru fiecare bancã care sã permitã
aceastã conversie în caz de nevoie. Practic, dacã dupã notificãrile
de dare în platã anumite bãnci nu vor mai îndeplini criteriile de
capital ºi solvabilitate, BNR va putea ca ºi pânã acum sã cearã
capital suplimentar de la acþionarul principal. Dacã acesta nu vrea
sau nu are capitalul necesar (cazul unor bãnci greceºti), Consiliul de
Administraþie va putea decide conversia împrumuturilor ºi
depozitelor în capital. BNR a luat o serie de mãsuri pentru ca
bãncile sã îºi reflecte în contabilitate, în rezultatele financiare ºi în
structura portofoliului, în mod corect, efectele Legii dãrii în platã,
ceea ce implicã monitorizarea aplicãrii corecte a Regulamentului
575/2013 al UE, care obligã la calcularea de capital suplimentar,
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USH Pro Business
34-36 Nicolae Iorga Street, 010436, Bucharest 1, Romania
Tel: +40 216 500 014
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Legea conversiei poate pune pe butuci
indicatorii financiari a ºase bãnci
BNR, prin vocea prim guvernatorului Florin Georgescu, susþine
cã aplicarea mãsurilor propuse în cazul Legii conversiei creditelor în
franci elveþieni ar genera efectul de hazard moral, întrucât este generatã
o diferenþã majorã între clienþii care s-au împrumutat în lei în condiþiile
pieþei ºi cei care s-au împrumutat în valutã ºi care au beneficiat de rate
în valutã net inferioare în anii anteriori. Conform informaþiilor BNR,
65% dintre persoanele fizice care au luat credite s-au împrumutat
doar în lei, reprezentând o largã majoritate a celor cu credite. Pentru
acoperirea poziþiei valutare scurte create în urma conversiei, va trebui
ca instituþiile de credit: sã cumpere echivalentul a 1,2 miliarde euro
utilizând surse atrase în lei, cu efecte posibile de depreciere a monedei
naþionale în raport cu moneda euro; sã atragã finanþare pe termen
scurt (lichiditãþi), contribuind la creºterea ratelor de dobândã aferente
surselor atrase, aratã scrisoarea trimisã de prim-viceguvernatorul
BNR deputatei Andreea Paul. La aceºtia se adaugã minimum 400 de
milioane de euro pierderi ale bãncilor, creºterea dobânzilor ºi
deprecierea cursului de schimb.
Conform evaluãrilor fãcute de BNR, conversia în lei a creditelor
denominate în CHF, la cursul mediu lunar calculat de la data acordãrii
pânã în prezent, ar determina o pierdere din partea bãncilor de 3,2
miliarde lei (0,4 % din PIB). Dacã conversia ar fi aplicatã atât
creditelor în CHF cât ºi în Euro, pierderea ar fi, pe aceeaºi metodã

de calcul a cursului mediu lunar de la data acordãrii pânã în prezent,
de 4,5 miliarde lei (0,6% din PIB). BNR considerã cã o asemenea
soluþie ar fi nerealistã pentru cã ar presupune asumarea unor pierderi
care s-ar adãuga pierderilor deja existente din sectorul bancar (peste
4,4 mld lei în 2014). În plus, situaþia creditelor în CHF este diferitã,
de la client la client ºi de la bancã la bancã, ºi o soluþie unitarã de
tratament chiar ºi adaptatã pe durata diferitã a creditului nu se
justificã. Impunerea printr-o decizie administrativã a pierderilor
poate fi contestatã în instanþã ca fiind un act neconstituþional, pe
baza încãlcãrii art. 44 (1- 6), care garanteazã dreptul la proprietate,
ºi ale art.146 pct.5. BNR mai spune cã, în total, ºase bãnci ar fi
afectate de conversia creditelor în franci elveþieni. Solvabilitatea lor
va ajunge sub nivelul prudenþial, iar în cazul a douã dintre ele fondurile
proprii nu ar mai ajunge nici la nivelul minim cerut de lege.

Rezoluþia bancarã nu va permite
prãbuºirea sistemului ca în jocul Domino
Cristian Bichi, consilier al guvernatorului Mugur Isãrescu,
precizeazã cã scopul rezoluþiei bancare nu este salvarea bãncilor
sistemice, ci unul contrar: asigurarea lichidãrii ordonate a acestor
entitãþi, prea mari pentru a falimenta (too big to fail), fãrã ca ele sã
producã efecte negative asupra sistemului bancar ºi economiei reale.
Rezoluþia bancarã urmãreºte introducerea de mecanisme credibile de
gestiune a crizei bãncilor sistemice, pentru a se evita ca, în lipsa altei
opþiuni posibile, sã se recurgã la injecþia de fonduri publice (o asemenea
injecþie este nepopularã ºi greu de realizat în multe state, datoritã
creºterii puternice a deficitelor bugetare). Instrumentele ºi
competenþele de rezoluþie bancarã oferã posibilitatea închiderii bãncilor
sistemice, dar aceasta se va realiza cu asigurarea continuitãþii funcþiilor
critice ale acestora, în condiþiile menþinerii stabilitãþii financiare ºi
protejãrii deponenþilor acoperiþi (garantaþi). Aceste pasive vor include,
în primul rând, depozitele mai mari de 100.000 de euro. ªi depozitele
bancare eligibile ce depãºesc suma de 100.000 de euro pot fi
protejate, prin includerea lor în transferul parþial al afacerii. De
asemenea, cu respectarea anumitor condiþii ºi limite, aceste depozite
pot fi excluse de la aplicarea recapitalizãrii interne. În plus, deponenþii,
ca ºi oricare alþi creditori ai bãncii, sunt protejaþi de mãsura de siguranþã
cunoscutã ca niciun creditor mai defavorizat, ce este prevãzutã de
Legea nr. 312/2015. Potrivit acesteia, creditorii nu vor suferi pierderi
mai mari decât cele pe care le-ar fi înregistrat dacã banca ar fi fost
lichidatã prin procedura de insolvenþã. Dacã totuºi apar astfel de
pierderi, creditorii au dreptul la compensaþia corespunzãtoare din
partea Fondului de Rezoluþie Bancarã.

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro

Gabriela ÞINTEANU
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  1 noiembrie 2016

MIERCURI  2 noiembrie 2016

JOI  3 noiembrie 2016

06:00 Film documentar

06:00 Film documentar

06:00 Film documentar

07:00 ªtiri (r)

07:00 ªtiri (r)

07:00 ªtiri (r)

08:00 Umblã vorba (r)

08:00 Umblã vorba (r)

08:00 Umblã vorba (r)

10:00 Film documentar

10:00 Film documentar

10:00 Film documentar

11:00 Film artistic românesc  Lupii ºi zeii (r)

11:00 Film artistic românesc 

11:00 Film artistic românesc 

13:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)
14:00 ªtiri
15:00 Umblã vorba
17:00 Film serial  Cred în magie (Filipine)
18:00 ªtiri
19:00 Film serial  Promit sã te iubesc
20:00 Film artistic românesc 
Logodnicii din America (2007)

Logodnicii din America (r)
13:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)

13:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)

14:00 ªtiri

14:00 ªtiri

15:00 Umblã vorba

15:00 Umblã vorba

17:00 Film serial  Cred în magie (Filipine)

17:00 Film serial  Cred în magie (Filipine)

18:00 ªtiri

18:00 ªtiri

19:00 Film serial  Promit sã te iubesc

19:00 Film serial  Promit sã te iubesc

20:00 Film artistic românesc 

20:00 Film artistic românesc 

Regia: Nicolae Mãrgineanu
Genul: dramã
22:00 ªtiri
22:30 Televiral

Harababura (r)

Harababura (1990)

Ce lume veselã (2002)

Regia: Geo Saizescu,

Regia: Malvina Urºianu.

Genul: Comedie

Genul: dramã

22:00 ªtiri

22:00 ªtiri

22:30 Televiral

22:30 Televiral

23:00 Film serial  Cred în magie (r)

23:00 Film serial  Cred în magie (r)

23:00 Film serial  Cred în magie (r)

00:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)

00:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)

00:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)

01:00 Umblã vorba (r)

01:00 Umblã vorba (r)

01:00 Umblã vorba (r)

03:00 Televiral (r)

03:00 Televiral (r)

03:00 Televiral (r)

03:30 Videoclipuri

03:30 Videoclipuri

03:30 Videoclipuri

SÂMBÃTÃ  5 noiembrie 2016

VINERI  4 noiembrie 2016

DUMINICÃ  6 noiembrie 2016

06:00 Film documentar
07:00 ªtiri (r)

06:00 Film documentar
07:00 ªtiri (r)

06:00 Film documentar

08:00 Umblã vorba (r)
10:00 Film documentar

08:00 Film documentar pentru copii
09:00 Film documentar

08:00 Film documentar pentru copii

11:00 Film artistic românesc 
Ce lume veselã (r)

10:00 România spiritualã.

13:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)
14:00 ªtiri

12:00 Jurnal de pitici
13:00 Film artistic

15:00 Umblã vorba
17:00 Film serial  Cred în magie (Filipine)

15:00 Kooperativa 2.0
16:00 Film artistic

15:00 Film artistic

18:00 ªtiri
19:00 Film serial  Promit sã te iubesc

18:00 ªtiri
19:00 Interviurile lui Matei Georgescu

18:00 ªtiri

20:00 Film artistic
22:00 ªtiri

20:00 Film artistic

20:00 Film artistic

22:30 Televiral
23:00 Film serial  Cred în magie (r)

22:30 Film artistic
23:30 Kooperativa 2.0 (r)
00:30 Film documentar

00:00 Film documentar (r)
01:00 Umblã vorba (r)
03:00 Televiral (r)
03:30 Videoclipuri

Prezentator Sorin Bejan

22:00 ªtiri

07:00 ªtiri (r)
08:00 Umblã vorba (r)
10:00 Film documentar
11:00 Film artistic românesc
13:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)
14:00 ªtiri
15:00 Umblã vorba
17:00 Film serial  Cred în magie (Filipine)
18:00 ªtiri
19:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)
20:00 Film artistic românesc  Gioconda
fãrã surâs (1967)
Regia: Malvina Urºianu.
Genul: dramã.
22:00 ªtiri
22:30 Televiral
23:00 Film serial  Cred în magie (r)
00:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)
01:00 Umblã vorba (r)
03:00 Televiral (r)
03:30 Videoclipuri

09:00 Film documentar
10:00 România spiritualã
12:00 Best of Televiral
13:00 Film artistic
16:00 Film artistic

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

7 Dimineaþa, cu Laura ºi Mihai,
de luni pânã vineri, între 7:00-10:00
Realizatorii te sfãtuiesc sã asculþi programul
lor minunat, deoarece prietenii tãi o sã
înceapã sã-l asculte, o sã le placã ºi, dacã nu
asculþi ºi tu, o sã te simþi exclus din
conversaþia lor despre 7 Dimineaþa.
Tibi, de la 10. Dimineaþa, de la 10:00
Tibi Ursan, în fiecare zi la Radio Seven,
vreme de 4 ceasuri, face exact ce ºtie mai
bine. Mixeazã! Informaþie, muzicã ºi bunã
dispoziþie. Ce facem disearã, ce mai zic
oamenii de ºtiinþã sau ce mai ascultãm
Tache, de la 14, în zilele lucrãtoare,
de la 14 la 17.30
Pentru Robert Tache, Radio se scrie cu R mare.
ªi asta nu de azi, de ieri, ci de vreo 20 de ani.
Un strop de istorie muzicalã, ceva despre filme
ºi, de fiecare datã, o perso-nalitate a zilei.
Cuvinte. Cu Vintilã. Marius Vintilã,
de luni pânã vineri, de la 17:30
Dupã serviciu, asculþi cuvintele care te conecteazã
cu concitadinii tãi, cu oraºul ºi cu subiectele care
constituie preocupãrile oricãrui grup de ascultãtori
educaþi ºi maturi, ce vor sã contribuie la
îmbunãtãþirea nivelului vieþii în propria urbe.
All You Can Read, cu Marius Chivu,
în fiecare luni
Un talk show în doi despre cãrþi ºi muzicile
lor. Marius Chivu invitã un scriitor pentru a
discuta o carte nou apãrutã ºi a asculta
împreunã muzicile preferate ale invitatului.
Lista lui Dinu, în fiecare luni, de la 22:00
Zice Dinu: Am fost atras tot timpul de
muzica nouã. Uºor disonantã faþã de cea la
modã. Lista este o fotografie de moment,
în fiecare sãptãmânã adun piesele care-mi
plac sau care-mi spun ceva.
Urban Sunsets, cu Bogdan Strãtulã, în
fiecare miercuri, de la 22:00
Pentru mine genul muzical nu mi se mai pare
un criteriu. Cred cã existã doar muzicã bunã
ºi muzicã proastã în toate genurile muzicale.
Conceptul Urban Sunsets e despre muzica
pe care eu o consider bunã

19:00 Film documentar
22:00 ªtiri
22:30 Best of Televiral (r)
23:30 Film artistic

01:30 Interviurile lui Matei Georgescu (r)
02:30 România spiritualã (r)

01:30 Film documentar (r)

04:30 Videoclipuri

04:30 Videoclipuri

LUNI  7 noiembrie 2016
06:00 Film documentar

07:00 ªtiri (r)

PROGRAMUL
Radio Seven

02:30 România spiritualã (r)

7 inches, cu Tibi Ursan, în fiecare vineri
de la ora 22:00
Este programul care te pregãteºte de weekend
cu cele mai noi ritmuri de club ºi cele mai
hot release-uri. Cu Tibi Ursan, pe post de DJ.
O orã mixatã ºi neîntreruptã de nici mãcar
un spot publicitar.

2017 lanseazã

Jeunesses International
E Music Competition
U Dinu Lipatti

R
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Eveniment cu tradiþie de 24 de ani, Jeunesses International Music
Competition Dinu Lipatti este cel mai prestigios concurs
internaþional de muzicã clasicã derulat în România. Organizat, anual,
din 1994, concursul include, alternativ, pian, vioarã, flaut. În perioada
13 - 20 mai 2017 are loc concursul de flaut.
Potrivit organizatorilor, înscrierile sunt deschise pânã la 1 martie
2017. Valoarea totalã a premiilor se ridicã la 10.000 de Euro.
Muzicienii interesaþi gãsesc regulamentul ºi condiþiile de participare
pe site-ul jmEvents.ro ºi www.dinulipatti.ro.
Concursul Jeunesses International Music Competition Dinu
Lipatti are misiunea de a descoperi ºi a promova valorile noii
generaþii a muzicii clasice, de a sprijini tinerii artiºti în construirea
unei cariere de succes ºi de a oferi o platformã de dialog multicultural,
care încurajeazã performanþa. Este un eveniment de þinutã, care s-a
remarcat în peisajul cultural autohton ºi internaþional prin calitatea
muzicalã prezentatã, prin numãrul record de participanþi, dar ºi datoritã
carierelor de succes ºi recunoaºterii mondiale ulterioare, de care s-au
bucurat de-a lungul timpului laureaþii sãi: Remus Azoiþei, în prezent
profesor la Royal Academy of Music în Londra, Alexandru Tomescu,
câºtigãtorul viorii Stradivarius, Rita Meier, solistã a Operei Zurich,
fiind doar câteva exemple în acest sens.
În prezent, câºtigãtorii sunt incluºi cu prioritate în programele
naþionale ºi internaþionale derulate de jmEvents - Turneul Laureaþilor,

Summer Music Academy Sinaia, EUROPAfest Summer Edition,
PROMS  Jazz & Classic.
Juriul concursului cuprinde experþi internaþionali recunoscuþi în
domeniu, cu largã experienþã în identificarea ºi educarea noilor talente
din lumea muzicii clasice.
Evenimentul include ºi ateliere de mãiestrie muzicalã, sub
conducerea unor profesori de la academii europene de prestigiu.
Între 13 ºi 20 mai 2017, flautiºti din întreaga lume vor concerta pe
cele mai importante scene din Bucureºti ºi Sibiu, iar Finala
Concursului va include evoluþia celor mai buni muzicieni din concurs
alãturi de orchestra filarmonicii.
Directorul concursului, Luigi Gageos, încurajeazã apropierea tinerilor români de culturã, în cadrul evenimentului permiþându-se
studenþilor ºi elevilor accesul liber la manifestãri, în limita locurilor
disponibile, dar ºi prin implicarea unui numãr de 20 tineri voluntari
în derularea evenimentului.
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În perioada 28  29 octombrie 2016, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Craiova ºi Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice au organizat a VIII-a Conferinþã Internaþionalã, intitulatã

O modalitate modernã ºi complexã de promovare
a unui stil de viaþã sãnãtos
 Evenimentul s-a desfãºurat atât la sediul
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport,
cât ºi la sediul centrului

Premium Wellness Institute,
recent deschis.

D

ecanul Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport, prof. univ.
dr. Georgeta Niculescu, gazdã a evenimentului, a trecut în revistã
programul conferinþei: În prima zi, conferinþa a debutat cu douã
workshop-uri care au avut ca temã formarea mentalitãþii sportivului
ºi, respectiv, comunicarea nonverbalã ºi limbajul corpului,
workshop-uri susþinute de personalitãþi în domeniu. Þin sã menþionez
faptul cã la aceste workshop-uri au participat cadre didactice,
sportivi ºi studenþi de la toate programele facultãþii noastre,
respectiv, educaþie fizicã ºi sportivã, kinetoterapie ºi motricitate
specialã, sport ºi performanþã motricã. În acelaºi timp, doresc sã
precizez ºi faptul cã studenþii noºtri participã la asemenea activitãþi
încã din primul an, fiind, totodatã, implicaþi ºi în acþiuni de voluntariat
în timpul activitãþilor de practicã cuprinse în planul de învãþãmânt.
Prof. univ. dr. Marian Dragomir, decanul Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport a Universitãþii din Craiova, a spus în deschiderea
conferinþei: Ne bucurãm cã astãzi suntem alãturi de Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Spiru Haret cu care
avem o colaborare mai veche. Suntem în prima zi a unei conferinþe
internaþionale care suntem siguri cã va fi un succes. Noi avem o
colaborare mai veche, nu numai instituþionalã, iar totul merge spre
realizarea unor performanþe deosebite, nu numai ale colegilor noºtri,
dar, mai ales ale studenþilor, pentru care slujim împreunã.
Workshop-ul Limbaj corporal ºi comunicare nonverbalã în
relaþia cu pacienþii a fost susþinut de reprezentanþii Asociaþiei Fluens.
În prezentarea fãcutã celor prezenþi, Otilia Giavlete a descris
comunicarea ca fiind un factor esenþial în abordarea persoanei
bolnave. Mesajul nonverbal reprezintã peste 50% din ceea ce
comunicãm ºi ceea ce ne este comunicat. O persoanã poate spune
da în cuvinte, în timp ce trupul ºi emoþiile se opun. De aceea este
de primã importanþã sã descifrezi semnalele corporale ale clientului/
pacientului ºi sã-þi adaptezi propriile semnale corporale pentru a
nu comunica emoþii ºi atitudini negative. De acest lucru pot depinde
atât succesul tãu, cât ºi buna înþelegere a celorlalþi.
Vorbind despre colaborarea cu Universitatea Spiru Haret,
preºedintele Asociaþiei Fluens, psihoterapeut Cristina Iureºi, a spus:
Colaborarea cu Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a început din
varã, de când mai multe serii de studenþi au fãcut practicã în cadrul
centrelor pe care le coordonãm noi în beneficiul bãtrânilor ºi copiilor
instituþionalizaþi. Pe parcursul acestei practici am constatat cã este
foarte util ca studenþii facultãþii sã beneficieze ºi de o sesiune
informativã legatã de comunicare ºi limbaj nonverbal, pentru cã noi
considerãm relaþia cu clienþii, cu oamenii, este cea mai importantã în
actul terapeutic pe care ei îl vor face dupã ce terminã facultatea.
Sunt convinsã cã aceastã colaborare cu facultatea va continua, atât
sub aspectul practicii pe care studenþii o vor face în acest an
universitar, dar ºi sub aspectul sesiunilor de training ºi al aspectelor
formative pe care vrem sã le îndreptãm spre studenþii facultãþii.
În cea de-a doua zi, lucrãrile conferinþei s-au desfãºurat la centrul
Premium Wellness Institute, recent deschis pe B-dul Metalurgiei nr.
76. Prof. univ. dr. Luminiþa-Elena Sidenco, în calitate de director
medical al acestui centru a vorbit celor prezenþi despre Premium
Wellness Institute precizând cã acesta este un concept nou în care
noi urmãrim mai multe aspecte  este, practic, o bazã de recuperare
pentru patologii diverse, între care ortopedico  traumatice,
neurologice centrale, periferice ºi neurochirurgicale ºi nu numai.
Premium Wellness Institute îºi propune sã antreneze capacitatea
motricã inclusiv a oamenilor sãnãtoºi, sã încerce sã compenseze ºi
sã trateze tulburãrile de staticã ale coloanei pentru toate vârstele. În
plus, Premium Wellness Institute este o bazã de învãþãmânt care
sperãm sã îºi arate roadele pentru Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, în sensul cã intenþionãm sã integrãm studenþii noºtri într-un
program de pregãtire personalizat, într-un program de pregãtire
care sã le facã mult mai familiar domeniul în care vor lucra. Premium
Wellness Institute va fi ºi o bazã de cercetare ºtiinþificã în domeniul
terapiei fizice ºi a sportului. Înainte de a le oferi celor prezenþi un
tur prin centrul al cãrui director medical este, prof. univ. dr. LuminiþaElena Sidenco a þinut sã mai spunã: Ne-am bucurat sã fim gazdele
celei de-a VIII-a ediþii a conferinþei internaþionale organizatã de
facultatea noastrã de educaþie fizicã. De cealaltã parte, acest eveniment
a fost ºi o relansare a colaborãrii noastre cu Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport din Craiova.
Evenimentul ºi-a propus sã aducã o contribuþie importantã la
dezvoltarea cercetãrii ºtiinþifice a domeniul promovãrii unui stil de
viaþã sãnãtos, prin realizarea de dezbateri pe tema managementului
sportiv, terapiei de recuperare sau evoluþiile privind profilaxia.
Text ºi foto Mihãiþã ENACHE

