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200 de elevi vor experimenta viata de student la Universitatea de Vest 

http://www.timisoaraexpress.ro/stiri-locale-timisoara/200-de-elevi-vor-experimenta-viata-de-
student-la-universitatea-de-vest_16308 

Organizaţia Studenţilor din 
Universitatea de Vest din Timisoara 
(OSUT) va gazdui joi, 23 iulie, incepand 
cu ora 09:30, in Aula Magna Ioan Curea 
a Universitaţii de Vest din Timişoara, 
deschiderea oficiala a proiectului West 
Summer University 2015. 

Proiectul marca OSUT urmareşte sa 
ofere celor 200 de participanţi din ţara 
şi din Republica Moldova doua 

saptamani de studenţie la cele 11 facultaţi, din cadrul Universitaţii de Vest din Timişoara.  

In zilele urmatoare, cei 200 de elevi vor avea ocazia sa experimenteze viaţa de student prin participarea 
la cursuri, simţind emoţiile primului examen şi, de asemenea, locuind intr-un camin universitar.  
WSU a fost desemnat „Proiectul de voluntariat al anului 2014” in domeniul educaţiei, in cadrul Galei 
Naţionale a Voluntarilor, de aceea in continuare ne vom axa pe imbinarea parţii formale a studenţiei, 
reprezentata de urmarea unor cursuri susţinute de profesorii şi doctoranzii facultaţii alese de 
participant cu partea non-formala, materializata prin sesiuni de informare, traininguri, activitaţi de 
socializare, ateliere de creaţie, competiţii, turul oraşului pentru a le arata ce inseamna studenţia din 
mai multe puncte de vedere. 

WSU are drept scop oferirea oportunitaţii absolvenţilor de clasa a XI-a, spune Bogdan Crişan, 
preşedinte OSUT, de a-şi contura o proprie viziune reponsabila cu privire la alegerea facultaţii şi 
domeniul in care se vor specializa pe viitor, prin asigurarea unei experienţe cat mai aproape de realitate 
a vieţii unui student şi de a promova invaţamantul superior, de a preveni abandonul şcolar din cauza 
deciziilor luate in necunoştinţa de cauza, luand ca şi cadru educaţional Universitatea de Vest din 
Timişoara. 
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Admitere si emotii la Universitatea de Medicina: cea mai mare concurenta a fost la Stomatologie 

http://www.tion.ro/admitere-si-emotii-la-universitatea-de-medicina-cea-mai-mare-concurenta-a-
fost-la-stomatologie/1556464 

Bătaie mare pentru un loc la Universitatea 
de Medicină şi Farmacie din Timişoara. La 
examenul de admitere, organizat miercuri la 
Medicină, peste 2.200 de tineri şi-au încercat 
norocul pentru a ocupa unul dintre cele 
1.424 de locuri scoase la concurs pentru anul 
I, dintre acestea doar 562 fiind acoperite de 
la buget. 

Concurenţa este destul de mare. Este vorba de 
cinci candidaţi pentru un loc la Facultatea de 

Medicină Dentară, trei pe loc la Medicină, respectiv trei pe un loc la Farmacie. 

„La Universitatea de Medicină Timişoara se intră se face doar pe bază de concurs de admitere, aceasta 
de trei ani la toate secţiile, nu se intră doar pe bază de dosar. Sunt mulţi tineri din Craiova, din Târgu 
Jiu, Mehedinţi, dar şi din judeţele învecinate, din Hunedoara, Caraş, Arad şi Timiş”, a declarat Andrei 
Moţoc, purtătorul de cuvânt al Universităţii de Medicină şi Farmacie Timişoara. 

Majoritatea concurenţilor au spus că se aşteptau la un examen mai dificil, dar că subiectele au fost mai 
uşoare. 

„A fost destul de uşor, am terminat şi am ieşit mai repede. Am luat 8,86 la BAC, dar aici nu contează 
media de la BAC, de aceea nu am prea învăţat. La Cluj este destul de greu, nu se compară cu Timişoara”, 
spunea Simona din Târgu Jiu, proaspăt ieşită din examen. Ea se află la cea de a doua încercare la 
Medicină, după ce anul precedent nu a avut succes la Cluj. 

Pentru a nu se trezi cu surprize la examen, cei de la UMF au adus la acţiune chiar şi o ambulanţă care 
să preia eventualii candidaţi mai uşori de înger. 

 

Multiculturalitate studenteasca in galben-verde la Timisoara 

http://www.timisoaraexpress.ro/stiri-locale-timisoara/multiculturalitate-studenteasca-in-
galbenverde-la-timisoara_16317 

Intre 23 iulie şi 2 august, studenţi din toate colţurile lumii vor sosi in oraşul de pe Bega pentru a avea 
parte de o experienţa unica, de şansa de a interacţiona in acelaşi timp cu tineri aparţinand unor culturi 

http://www.tion.ro/admitere-si-emotii-la-universitatea-de-medicina-cea-mai-mare-concurenta-a-fost-la-stomatologie/1556464
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diferite, dar care au un lucru in comun: dorinţa de a 
depaşi prejudecaţile legate de naţionalitate, etnie 
sau religie. 

Cea de-a XXII-a ediţie a festivalului ISWinT 
(International Student Week in Timişoara), al 
multiculturalitaţii, festivalul de acest gen cu cele mai 
multe ediţii din Europa, ISWinT propune in acest an 
tema "Develop Yourself: Design the Future".  

In cadrul workshop-urilor diversificate, studenţii vor invaţa ca fiecare dintre noi are un talent intr-un 
anumit domeniu şi vor fi incurajaţi sa il dezvolte, sa işi cultive abilitaţile şi pasiunea, indiferent daca 
acestea sunt legate de fotografie, de gastronomie, de vorbitul in faţa unui public sau de orice altceva.  
Pe langa activitaţile dedicate exclusiv participanţilor la festival, ISWinT propune şi o serie de 
evenimente la care publicul timişorean este invitat de onoare, printre care un concert, deschiderea şi 
inchiderea oficiala, conferinţa ISWinT, dar şi Ziua Internaţionala.  

Punctul culminant al festivalului va fi parada oficiala a participanţilor, atunci cand strazile oraşului se 
vor umple de oameni in tricouri galben cu verde, culorile oficiale, şi de al lor entuziasm. 

 

Liceeni si oameni din lumea teatrului, realizatorii unui spectacol ce se va juca la Timisoara si Oslo 

http://www.tion.ro/liceeni-si-persoane-din-lumea-teatrului-realizatorii-unui-spectacol-ce-se-va-juca-
la-timisoara-si-oslo/1556413 

Nu mai puțin de 30 de liceeni din Timișoara au avut 
ocazia să descopere lumea teatrului! Totul cu 
ajutorul Naționalului din Timișoara, care și-a unit 
forțele cu o companie din Oslo, Norvegia. Proiectul 
poartă numele de „Say in now”, inițiativă care și-a 
propus să-i implice pe tinerii din oraș în procesul de 
creație. Rezultatul – o piesă de teatru care se va 
juca atât în țară, cât și în Norvegia, o carte și un film 
care va documenta întregul proiect. 

Începând din luna aprilie, Teatrul Național din Timișoara a lucrat împreună cu Compania „B. Valiente” 
din Oslo la un proiect special, care și-a propus să implice lumea teatrului în procesul de formare al 
tinerilor. Astfel, 30 de elevi, din orașul de pe Bega, de la liceele „Ion Vidu”, „Grigore Moisil”, „Ion Mincu” 
și de la Colegiul Național Bănățean, au avut ocazia să descopere acțiunea din spatele cortinei în cadrul 
unui workshop de cinci zile. 

http://www.tion.ro/liceeni-si-persoane-din-lumea-teatrului-realizatorii-unui-spectacol-ce-se-va-juca-la-timisoara-si-oslo/1556413
http://www.tion.ro/liceeni-si-persoane-din-lumea-teatrului-realizatorii-unui-spectacol-ce-se-va-juca-la-timisoara-si-oslo/1556413
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Atelierul a fost coordonat de regizorul și pedagogul norvegian Marcelino Valiente, căruia i s-au alăturat 
actorii Ana Munteanu, Flavius Retea și Bogdan Spiridon, de la Teatrul Național Timișoara. 

Împreună, aceștia le-au prezentat liceenilor diferite situații teatrale, dându-le acestora posibilitatea să 
se exprime în moduri noi. Temele abordate în cadrul workshop-ului au fost consemnate și analizate de 
scriitoarea Mihaela Michailov, care le va folosi la baza textul unei noi piese de teatru. Concret, tinerii au 
fost implicați direct în procesul artistic. 

Rezultat se va materializa în luna octombrie. Atunci, după ce textul este gata, spectacolul se va juca 
atât pe scena Naționalului, cât și la Oslo. Acesta nu este singurul rezultat al proiectului „Say it now”. În 
acest an se va publica și o carte cu textul piesei atât în limba română, cât și în engleză și norvegiană. 
Tot în cadrul acțiunii se va derula și un atelier la Oslo, iar întregul procedeu va putea fi urmărit într-un 
film realizat de artistul Lucian Matei. 

„Mizăm pe faptul că acest proiect va favoriza comunicarea între generații, va sensibiliza comunitatea 
la câteva dintre subiectele stringente ale adolescenței și nu numai (toleranța, violența, abandonul etc.) 
și, nu în ultimul rând, va oferi oportunitatea unui dialog cultural european în cel mai concret mod”, a 
transmis Codruța Popov, secretarul literar al Naționalului timișorean. 

 

Ancheta de la liceul din Faget continua: vor fi audiati profesorii 

http://debanat.ro/2015/07/ancheta-de-la-liceul-din-faget-continua-vor-fi-audiati-
profesorii_118546.html 

Nu mai puțin de 45 de profesori riscă să suporte consecințele în cazul în care se demonstrează că au 
fost implicați în fraudarea examenului de bacalaureat de la Făget. Inspectoratul Școlar Județean Timiș 
a nominalizat membrii comisiei de cercetare, iar de acum vor începe audierile profesorilor. 

Scandalul bacalaureatului fraudat de la Făget a explodat acum două săptămâni, când procurorii de pe 
lângă Tribunalul Timiș au cerut Inspectoratului Școlar Județean să prezinte toate înregistrările video 
din timpul examenului deoarece s-a suspectat că elevii au copiat pe rupte. Filmările au confirmat 
suspiciunile procurorilor, iar în urma anchetei 143 de elevi au fost eliminați în examen. Dinte tinerii 
care au dat Bac-ul la Făget, doar 30 au trecut. Acum a venit rândul profesorilor să fie anchetați. În vizor 
sunt luați atât profesorii care au supravegheat în clase, cei de pe coridoare, dar și membrii comisiei 
județene de bacalaureat nr. 16. „S-a stabilit comisia de cercetare disciplinară, iar de miercuri dumnealor 
își intră în funcții. Se va face predarea de documente între comisia județeană de bacalaureat și 
dumnealor și au timp să cerceteze conform legii educației naționale și metodologiei de bacalaureat”, 
spune inspectorul școlar general Aura Danielescu. Dacă sunt găsiți vinovați, profesorii riscă desfacerea 
contractului de muncă. 

 

http://debanat.ro/2015/07/ancheta-de-la-liceul-din-faget-continua-vor-fi-audiati-profesorii_118546.html
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Premii internationale pentru doi studenti de la Universitatea Cuza 

http://www.bzi.ro/premii-internationale-pentru-doi-studenti-de-la-universitatea-cuza-508329 

Doua studente de la Facultatea de Economie si 
Administrarea Afacerilor (FEAA) a Universitatii 
Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi au fost 
premiate la Conferinta 
Internationala organizata de Association of 
Economic Universities of South and Eastern 
Europe and the Black Sea Region (ASECU). 
"Acesta s-a derulat in perioada 12-17 iulie 2015, 
la Belgrad - Serbia, pe tema Improving Business 
and Socio-Economic Environment for Enhancing 

Competitiveness. Este vorba deIuliana-Ioana Tomuleasa, doctoranda la Scoala Doctorala de 
Economie si Administrarea Afacerilor, care a obtinut premiul I pentru lucrarea "Key Drivers of Banking 
System Soundness: Empirical Evidence from Europe" si Petruta-Madalina Florea, studenta în anul II 
la specializarea Statistica si previziune economica, care a obtinut premiul II pentru lucrarea "Economic 
and Social Disparities between European Union Countries". La conferinta au participat studenti din 
Ucraina, Muntenegru, Federatia Rusa, Grecia, Bulgaria, Polonia, Serbia, Turcia si România", au transmis 
oficialii de la FEAA. 

 

UVVG deține Certificat Internațional IQ Net 

http://www.edumanager.ro/articol.php?id=16573 

Prof. univ. dr. Corneliu Maior, directorul de Departament 
pentru asigurarea calității, din cadrul Universității de Vest 
“Vasile Goldiș” din Arad, a prezentat, în cadrul unei conferințe 
de presă, certificatul Certificatul Internațional IQ 
Net obținut de Universitate și Asociația ALUMNI-UVVG.  
“Certificatul Internațional IQ Net certifică faptul că 
Universitatea de Vest Vasile Goldiș este cu adevărat o 
universitate europeană. În cursul lunii iulie, vom avea o vizită 
de monitorizare și ne dorim să avem în continuare acest 

certificat prin care Universitatea noastră are o imagine foarte bună în Europa și nu numai. În cadrul 
evaluărilor internaţionale a fost apreciat cu ‘foarte bine’ numărul de parteneri interni și externi ai 
Universității de Vest Vasile Goldiș, care este în continuă creștere”, a precizat prof. univ. dr. Corneliu 
Maior.  

http://www.bzi.ro/premii-internationale-pentru-doi-studenti-de-la-universitatea-cuza-508329
http://www.edumanager.ro/articol.php?id=16573


 
  

 

CUPRINS 

“Asociația Absolvenţilor Universităţii de Vest Vasile Goldiș are și o publicație proprie, ALUMNI - UVVG, 
iar acțiunile dânşilor sunt din ce în ce mai consistente. Absolvenții de seamă ai Universităţii noastre 
sunt niște parteneri extrem de importanţi pentru noi”, a concluzionat prof. univ. dr. Corneliu Maior, 
directorul de Departament pentru asigurarea calității, din cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș”. 

 

IN2RURAL, noul proiect european derulat la Universitatea “Vasile Alecsandri“ din Bacău 

http://www.edumanager.ro/articol.php?id=16572 

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău este partner în 
proiectul european “Practici inovatoare în domeniul energiilor 
regenerabile pentru a îmbunătăți inserţia profesională în 
mediul rural”, acronim IN2RURAL. Proiectul se derulează în 
cadrul Programului Erasmus +, pe o perioadă de trei ani, 
septembrie 2014 - august 2017. Consorțiul proiectului 
integrează universități publice și IMM-uri: Universitatea Jaume 
I și Heliotec (Spania), Universitatea “Vasile Alecsandri” din 

Bacău și General Electric (România), Karoly Robert Foiskola și Geolin (Ungaria).  

Obiectivul general al proiectului este de a promova practici inovative în sectorul energiilor 
regenerabile cu scopul de a crește gradul de inserție profesională al absolvenților de universități în 
zonele rurale din Bacău (România), Castellon (Spania) și Gyongyos (Ungaria). 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt studenții, în mod deosebit cei care urmează specializări legate de 
energia regenerabilă și dezvoltarea rurală. Pentru ei vor fi organizate cursuri online și stagii de practică 
în țările participante la proiect, vor fi implicați în activități desfășurate într-un mediu internațional, 
toate acestea având drept rezultat creșterea competențelor tehnice și îmbunătățirea șanselor de 
angajare la sfârșitul cursurilor universitare.  

La rândul lor, universitățile, întreprinderile, colaboratorii și susținătorii locali ai proiectului își vor 
consolida competențele de a lucra la un nivel european, își vor crește vizibilitatea și vor dezvolta relații 
de colaborare interesante.  

Toți cei interesați pot consulta pagina web a proiectului: www.in2rural.ub.ro.  

 

 

 

 

http://www.edumanager.ro/articol.php?id=16572
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Peste 300 de studenţi participă la a XV-a ediţie a Festivalului naţional studenţesc cultural-
sportiv "MEDIFUN" de la Târgu Mureş 

http://www.edumanager.ro/articol.php?id=16574 

Peste 300 de studenţi grupaţi în şapte echipe s-au înscris la 
competiţiile din cadrul celei de-a XV-a ediţii a Festivalului 
naţional studenţesc cultural-sportiv "MEDIFUN", organizat 
de Liga Studenţilor din Târgu Mureş, începând de miercuri 
până duminică.  

Potrivit coordonatorului Departamentul de Mediatizare şi 
Relaţii Publice a MEDIFUN, Dragoş Cucoranu, regulamentul 
manifestării prevede că participanţii se organizează în echipe 
a câte 50 de studenţi, care trebuie să îşi aleagă un nume, un 

steag, însemne distinctive, un imn şi să prezinte o scenetă de prezentare.  

Fiecare echipă se va angrena astfel într-o competiţie unică în ţară, cu probe sportive, culturale, sociale 
dar şi probe surpriză.  

Probele culturale presupun concursuri de desen, muzică, actorie şi alte forme de exprimare artistică, 
iar probele sportive vor acoperi o gamă foarte largă de jocuri, printre care fotbal masculin şi feminin, 
baschet, volei, tenis de câmp, tenis de masă, tenis cu piciorul, înot, atletism, şah, table, biliard, fotbal 
de masă, ciclism, baseball, darts, whist sau jocuri pe calculator.  

Dragoş Cucoran a arătat că probele surpriză pot avea loc "în orice moment din zi sau noapte", sunt 
foarte variate, iar conţinutul lor nu este cunoscut de nimeni până în momentul desfăşurării lor, cu 
excepţia unui grup foarte restrâns de membri din echipa organizatorică.  

Acesta a mai spus că la actuala ediţie, Universitatea de Medicină şi Farmacie şi Universitatea 'Petru 
Maior' din Târgu Mureş s-au înscris în competiţie cu o echipă comună, 'Piraţii de pe Pokloş', Pokloş fiind 
un pârâu care traversează municipiul Târgu Mureş.  

În fiecare seară, MEDIFUN 2015 se va încheia cu petreceri organizate în aer liber şi concerte, printre 
formaţiile invitate să concerteze regăsindu-se Viţa de Vie şi ROA.  
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La liceele din Caraş-Severin unde rezultatele la Bacalaureat au fost foarte slabe, managerii vor 
fi schimbaţi 

http://www.edumanager.ro/articol.php?id=16575 

Rezultatele înregistrate la Bacalaureat în acest an sunt sub aşteptările 
conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Caraş-Severin, chiar dacă, 
procentual, le depăşesc pe cele din ultimii ani, fapt pentru care este 
necesară luarea unor măsuri care vor merge până la schimbarea 
managerilor respectivelor instituţii şcolare, a declarat inspectorul şcolar 
general, Dan Nicolae Grindeanu.  

"Creşterea numărului de liceeni din Caraş-Severin care au promovat 
examenul de Bacalaureat ne bucură, dar nu ne mulţumeşte. Faptul că a 
crescut procentul de promovabilitate se datorează calităţii 
managementului din licee, pe monitorizarea activităţii de către 
Inspectorat atât la nivelul elevilor, cât şi la nivelul catedrelor de 
specialitate, cu accent deosebit pe matematică şi limba română, precum 

şi pe o relaţie mai bună de conlucrare cu autorităţile locale. Totuşi, au fost licee cu rezultate foarte 
proaste, iar acolo sunt necesare luarea unor măsuri severe", a afirmat Dan Nicolae Grindeanu.  

Potrivit inspectorului şcolar general, acolo unde întârzie să apară rezultatele, cum este cazul liceelor 
tehnologice din Prigor, Lăpuşnicu Mare sau Ciudanoviţa, cu rezultate de sub 20 la sută la Bacalaureat, 
nu se mai justifică menţinerea managerului în funcţie. "Inspectoratul Şcolar are autoritatea necesară 
pentru a detaşa în interesul învăţământului, pe perioadă limitată de cel mult un an, până la organizarea 
concursului, cadre didactice care demonstrează calitate în ceea ce întreprind. Or, dacă s-a constatat că 
un director, un manager are rezultate constant slabe, atunci nu se justifică prelungirea contractului, ci 
întreruperea lui", susţine Grindeanu.  

În judeţul Caraş-Severin, în acest an, promovabilitatea, după rezolvarea contestaţiilor, a fost de 62 la 
sută, faţă de anul şcolar anterior, când elevii au reuşit să promoveze în proporţie de aproximativ 50 la 
sută, şi de doar 44 la sută, acum doi ani.  

 

Peste o sută de elevi performanți din toată țara s-au pregătit la Cluj-Napoca să creeze viitorul 

http://www.edumanager.ro/articol.php?id=16570 

Peste o sută de elevi din România cu performanțe în educație, cultură, sport și leadership școlar s-au 
reunit la Cluj, pe parcursul a șapte zile, în cadrul unui proiect intitulat "Creatori de Viitor - Champions 
United". În cadrul proiectului, desfășurat în perioada 17-23 iulie, liceenii participanți au lucrat pe 

http://www.edumanager.ro/articol.php?id=16575
http://www.edumanager.ro/articol.php?id=16570
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secțiuni, în diferite domenii, în special pe proiecte privitoare la tematica educației, alături de specialiști 
din diferite sectoare, printre care s-a numărat și academicianul Solomon Marcus.  

Proiectul este derulat de Asociația 11even din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, 
Ministerul Educației Naționale și cu Universitatea Babeș-Bolyai.  

"Acest grup de 105 liceeni prezenți aici din 30 de orașe înseamnă 114 participări la olimpiade naționale 
și 14 participări la olimpiade internaționale, 57 de medalii la olimpiade naționale și 10 la olimpiade 
internaționale, 335 de concursuri naționale și 37 internaționale, 16 medalii la concursuri culturale 
internaționale, 25 de medalii la concursuri internaționale sportive. Ce mi s-a părut interesant e că acești 
elevi au fost sau sunt implicați în 2.413 proiecte de voluntariat și au 11.918 zile de voluntariat 
însumate", a declarat miercuri, într-o conferință de presă, Ovidiu Neamțu, inițiatorul programului 
"Creatori de viitor" și președintele Asociației 11even. Acesta a mai spus că elevii participanți au avut 
agenda împărțită în mai multe tipuri de activități.  

"Am avut sesiuni pe tematici care țin de viitor, cum este zona de tehnologie - și am avut un workshop 
cu Google cu o temă foarte interesantă: modul în care noile tehnologii pot influența educația viitorului, 
pe zona antreprenorială, zona de finanțe, de vânzări, branding, marketing, educația viitorului etc.", a 
completat Ovidiu Neamțu.  

Rectorul Universității Babeș-Bolyai, academicianul Ioan-Aurel Pop, a declarat, prin intermediul unui 
comunicat, că îi așteaptă pe elevii participanți la proiect să devină studenți ai instituției de învățământ 
pe care o conduce. "Prezența la Cluj-Napoca - în Capitala Europeană a Tineretului - a peste 100 de 
liceeni din 30 de orașe ale României face din orașul nostru, vechi de două milenii, o emblemă a 
viitorului. Când vorbim de Universitatea Babeș-Bolyai vorbim în primul rând de tradiție și excelență. 
Implicarea noastră în acest proiect demonstrează că suntem alături mai ales de tinerii cu performanțe 
deosebite, de liceeni premiați la competiții naționale și internaționale. Ne dorim ca acești olimpici să 
se dezvolte sănătos, să se desăvârșească în amfiteatrele facultăților noastre, să devină studenți la cea 
mai veche, mai mare și - din multe puncte de vedere - mai prestigioasă universitate a țării, Universitatea 
Babeș-Bolyai. Aici vor forma împreună cu profesorii lor o comunitate a performanței de nivel mondial. 
Studiind la Cluj, acești tineri vor dialoga cu excelența și vor cunoaște lumea succesului, în cele mai 
importante limbi locale și internaționale", a menționat Ioan-Aurel Pop.  

Participarea elevilor a fost gratuită, iar din partea sponsorilor și a organizatorilor, câștigătorii unor 
competiții organizate în cadrul proiectului au beneficiat de o serie de premii.  
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S-a lansat proiectul de educație cinematografică "Filme pentru liceeni" 

http://www.edumanager.ro/articol.php?id=16571 

Proiectul de educație prin film intitulat "Filme pentru liceeni", prin care se dorește facilitarea 
dezvoltării abilităților de gândire critică și creativă a tinerilor, a fost lansat miercuri de către Asociația 
Culturală Macondo. Diana Cercel, coordonatorul de proiecte al asociației, a declarat că principalul 
obiectiv al programului constă în "facilitarea, predarea, discutarea și dezbaterea diverselor teme 
sociale din societatea autohtonă cu liceenii din România, cu ajutorul filmelor de artă".  
"Proiectul 'Filme pentru liceeni' reprezintă un efort reînnoit de a facilita accesul la astfel de filme și de 
a promova educația celei de a șaptea arte în România noului val cinematografic", a spus Diana Cercel. 
Ea a precizat că noutatea proiectului constă în elaborarea unui ghid educativ foarte complex, "mult 
mai complex decât tot ce s-a realizat până acum la nivel de educație cinematografică în România".  

"Ghidul va fi elaborat în colaborare cu Asociația Lanterna Magică și va cuprinde opt lecții de cultură 
cinematografică, fiecare cu o temă diferită, printre acestea aflându-se lecții despre introducerea în 
istoria cinematografiei, o lecție despre animație, o lecție de documentar, etc. Ghidul va cuprinde și șase 
lecții cu metode de abordare a subiectelor sociale tratate de cele șase filme pe care le selectăm tot 
împreună cu echipa din Elveția. Aceste șase lecții vor conține exerciții aplicate pentru ca profesorii să 
poată lucra cu elevii în sala de clasă și trei lecții de cinema, filmate cu regizori celebri din Europa și 
disponibile online", a explicat Diana Cercel.  

Cele șase filme vor fi selectate de organizatori și vor fi prezentate gratuit pe parcursul anului școlar 
2015 - 2016, "trei în 2015 și trei în 2016", și vor fi urmate de dezbateri pe temele sociale și 
cinematografice abordate de filmele vizionate.  

Proiectul se va desfășura în 13 orașe din România: București, Timișoara, Râșnov, Corabia, Caracal, 
Moinești, Moreni, Slobozia, Slatina, Toplița, Târgoviște, Râmnicu Vâlcea și Giurgiu. "Orașele au fost alese 
pentru că deja în respectivele localități există dorința profesorilor de a participa la activități de educație 
cinematografică", a mai spus Diana Cercel. În cadrul programului vor exista și șase sesiuni de formare 
pentru 50 de profesori din București.  

La finalul proiectului, organizatorii doresc să înainteze o scrisoare oficială către Ministerul Educației în 
care să prezinte rezultatele proiectului și cu ajutorul căruia să ceară "includerea unei ore opționale de 
educație cinematografică în programa școlară pentru învățământul liceal". "Încurajăm profesorii și 
elevii să ni se alături într-un proiect prin care dorim să începem să construim împreună cu alte inițiative 
din țară o oră dedicată educației cinematografice. Dorim să catalizăm un proces prin care liceele să 
poată deschide și acest orizont cultural tinerilor din România, într-un mediu reglementat și recunoscut 
oficial", au afirmat organizatorii. 

http://www.edumanager.ro/articol.php?id=16571

