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❐ Dimensiunea internaţională a Universităţii Constantin Brâncoveanu
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ca voluntari pe o perioadă
mai îndelungată, într-un
domeniucarearelegătură
cu studiile voastre, vă va
aduce o experienţă reală.
Trebuie doar să vreţi și să
perseverați.”
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despre petreceri organizate în barul preferat si
altele asemenea lor. Printre dezavantaje se
numără faptul că eşti mereu supus opiniilor şi
criticilor celorlalţi, că oameni străini pot să îţi
invadeze intimitatea sau chiar să îţi fure
identitatea, dacă devii o persoană publică.
Un alt subiect care a stârnit reacţii
diverse în rândul auditoriului a fost cel legat de
companiile care vizualizează conturile de
Facebook ale posibililor angajaţi şi de specialiştii
de la HR care, uneori, fac recrutări doar de pe
reţelele de socializare. Unii studenţi au fost
împotriva acestei practici, altora li s-a părut o
idee bună că, prin social-media, îşi pot creşte
şansele de angajare şi îşi pot arăta şi o altă faţă a
lor ca indivizi.
Tot având în centru companiile, discuţia
a alunecat către micile afaceri care sunt doar pe
Facebook şi către marile corporaţii care au un
online PR Specialist, doar pentru a crea şi a
implementa strategiile de social media. Şi în
acest caz, opiniile au fost împărţite între cei care
consideră că o afacere mică, fără o sumă
semnificativă alocată pentru publicitatea pe
Facebook, nu are şanse să supravieţuiască şi cei
care au afirmat că multinaţionalele sunt prezente
pe Facebook doar pentru că aşa „este la modă”,
neţinând cont, în mod real, de feed-back-ul
primit de la clienţi. Însă, toţi au ajuns la
concluzia că există motive clare pentru care orice
companie trebuie să fie prezentă pe Facebook:
pentru că ajunge foarte uşor şi cu costuri minime
la diferite segmente de public, pentru că sunt 3
milioane de oameni care stau zilnic pe această
reţea de socializare, pentru că fiecare individ

petrece minimum 55 de minute pe Facebook pe
zi, pentru că îţi optimizezi cuvintele-cheie în
motoarele de căutare şi că poţi să intri într-un
dialog direct cu publicul tău, ceea ce dovedeşte
că o companie este transparentă, fapt care
determină creşterea gradului de încredere în ea.
Concluzia
debate-ului
a
fost
următoarea: cine nu are un cont de Facebook,
este bine să şi-l facă; cine are unul, trebuie să
aibă grijă ce anume postează, pentru că oricând
poate fi vizualizat de către un posibil angajator şi
că, în mod cert, “business is on Facebook”.

N A R G

Liceul teoretic „Mihail
Sebastian” a adus modestul omagiu aceluia
care, acum 105 ani, se
năştea într-o zi de
toamnă, la Brăila:
Mihail Sebastian.

Miercuri, 31 octombrie, la Universitatea
„Constantin Brâncoveanu” din Piteşti a avut loc
English debate-ul „Business on Facebook”.
Acesta este prima dintr-o serie de dezbateri pe
care universitatea îşi propune să le organizeze,
lunar, pentru studenţii săi.
De această dată, invitatul din mediul de
afaceri a fost Raluca Bunescu, reprezentantul
Băncii Transilvania din Piteşti, care a susţinut o
prezentare detaliată a strategiei de social-media,
a impactului pe care pagina de Facebook a avuto în rândul clienţilor şi a efectelor înregistrate la
nivel de profit şi de valoare adăugată. De
asemenea, în sală au fost prezenţi Ion Grigore manager „Real”, studenţii internaţionali Audinga
Gutauskaite şi Vaiga Stancikaite din Lituania şi
Lukas Lemieszec şi Mariusz Krzych din Polonia,
studenţi de la nivel Licenţă şi Masterat ai
Facultăţii de Management-Marketing în Afaceri
Economice şi Facultatea de Ştiinţe Juridice,
Administrative şi ale Comunicării.
Dezbaterea propriu-zisă a început cu
întrebarea: „Cine are şi cine nu cont de
Facebook?”, iar răspunsul a fost că 99% din cei
prezenţi au cont şi petrec astfel, în medie, de la
trei ore pe zi până la doisprezece ore, de aceea sa ajuns la concluzia că, pentru unii tineri, site-ul
de socializare a creat un fel de dependenţă, ei
simţind nevoia să îl verifice cât mai des posibil.
Discuţia a continuat cu avantajele şi dezavantajele unui cont de Facebook. Printre
avantaje ar fi: posibilitatea de a-ţi crea un mare
număr de prieteni, oportunitatea de socializare,
ocazia de a afla informaţii utile despre
conferinţe, despre companiile care te interesează,
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Despre importanţa voluntariatului la UCB

Marţi, 30 octombrie, Facultatea de Management Marketing
în Afaceri Economice a Universităţii Constantin Brâncoveanu
din Piteşti a organizat un curs deosebit, cu un invitat din mediul
de afaceri. De această dată, vorbitorul a fost Georgiana Curea,
absolventă a studiilor de masterat la UCB.
Ea a venit în faţa studenţilor din anii doi şi trei de la nivelul
de studii de licenţă ca să le vorbească despre importanţa
voluntariatului, despre avantajele acestui tip de activitate şi
despre cât de importante sunt, pentru un angajator, aptitudinile
dobândite în urma acestuia. ”Aveţi o mulţime de oportunităţi în
care vă puteţi implica, trebuie doar să vă alegeţi ce vi se
potrivește. Nu este suficient să faceți voluntariat o zi. Este foarte
benefic pentru voi să vă implicaţi pe o perioadă mai lungă de
timp în lucruri concrete ca să câştigaţi acea experienţă de care
aveţi nevoie, pe care să o puteţi adăuga CV-ului vostru şi care să
conteze pentru angajator. În societatea noastră, contează foarte
mult abilităţile unui tânăr, aptitudinile lui şi experienţa cu care
merge la posibilul angajator.”
Georgiana Curea este unul dintre membrii fondatori ai
ONG-ului GEEA (Grupul pentru Educaţie şi Ecologie Argeş),
care a organizat Let’s Do It, România! în Argeş trei ani
consecutiv. Despre experienţa ei în acest proiect ne-a declarat că:
“Pentru voi, ca tineri, marea experienţă se câştigă în organizarea
proiectelor de genul Let’s Do It, România!. Let’s Do It,
România! putea să iasă mai bine în Argeş dacă erau mai mulți
tineri care să se implice, care să dorească să facă ceva pentru ei,
pentru propria lor experienţă şi pentru societate. Dacă veneau în

echipa de organizare, puteau să câştige experienţă în comunicare,
în logistică, în marketing şi în vânzări. Proiectul a fost organizat
în colaborare cu instituţiile locale şi cu diferite companii. Let’s
Do It, România a fost organizat în 2011 și în 2012 de mai puţin
de cinci oameni, care au stat şi au muncit zi şi noapte timp de
două luni pentru că nu au fost alţi tineri responsabili, care să
dorească să se implice.”
Avantajele activităţilor de voluntariat sunt nenumărate, iar
studenţii care optează pentru ele pot avea mari şanse să îşi
găsească mult mai repede un job în domeniul pentru care s-au
pregătit. Despre ele şi despre cât de mult contează pentru un
tânăr să îşi stabilească un scop profesional precis şi despre
perseverenţă, Georgiana Curea le-a spus celor prezenţi că:
“Avantajele unei activităţi de voluntariat sau ale unei practici este
că voi cunoaşteţi oameni, oamenii vă cunosc pe voi şi vă
dezvoltaţi cariera prin intermediul lor. Orice început într-o
carieră este foarte, foarte greu. Trebuie doar să-ţi stabileşti scopul
şi să încerci să ţi-l atingi făcând pași mărunți în fiecare zi. După
ce ţi-ai stabilit scopul, totul devine mai uşor. De multe ori spuneţi
că societatea nu vă dă nimic, dar trebuie să vă puneţi întrebarea:
Voi ce-i daţi societăţii? Voi ce faceţi pentru ca societatea în care
trăiţi să fie mai bună? În România se pot schimba mentalităţile,
se pot schimba percepţiile, se pot schimba anumite bucăţele din
societatea în care trăim, dar nu fără implicare. Orice implicare a
voastră ca voluntari pe o perioadă mai îndelungată, într-un
domeniu care are legătură cu studiile voastre, vă va aduce o
experienţă reală. Trebuie doar să vreţi și să perseverați.”

Liceul Tehnologic nr.1 din Mărăcineni,
în vizită la Universitatea Constantin Brâncoveanu
Vineri, 2 noiembrie 2012, Universitatea
„Constantin Brâncoveanu” a primit vizita unui grup
de elevi ai Liceului Tehnologic nr.1 din Mărăcineni.
Scopul acesteia a fost ca elevii din clasele a XI-a şi a
XII-a să afle informaţii despre Parlamentul
European, Comisia Europeană, despre programele
desfăşurate prin proiectele Uniunii Europene „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii” şi „Tineret în
acţiune” şi despre noile provocări europene cu care se
confruntă universităţile româneşti. Subiectele de mai
sus au fost prezentate pe larg de către Tudor Popescu,
directorul Departamentului de Relaţii Internaţionale
şi Relaţii Publice al Universităţii „Constantin
Brâncoveanu”.
Prezentarea a început cu declaraţia Androullei
Vassiliou - Comisar european pentru educație,
cultură, multilingvism și tineret: „Statele membre
recunosc că investițiile în educație sunt o cerință
necesară pentru viitorul Europei și prosperitatea pe
termen lung. Datele arată în mod clar că, în acest
domeniu, beneficiile sunt cu mult superioare
costurilor.“ Tudor Popescu le-a spus elevilor că:
„Educaţia, formarea şi tineretul joacă un rol esenţial
într-o economie bazată pe cunoaştere, deoarece susţin
creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă prin
încurajarea emergenţei unei populaţii adaptabile şi cu
înaltă calificare. De asemenea, acestea consolidează
coeziunea socială şi cetăţenia activă în cadrul Uniunii
Europene.”
Mai mult decât atât, aceştia au aflat şi despre

programul „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”, care
cuprinde proiectele Comenius (pentru şcoli),
Erasmus (pentru învăţământul superior), Leonardo
da Vinci (pentru educaţia şi formarea profesională) şi
Grundtvig (pentru educaţia adulţilor). Noile provocări cu care se confruntă universităţile din România
sunt generate de creşterea cererii pentru formare
superioară; internaţionalizarea educaţiei şi a
cercetării; dezvoltarea unei cooperări strânse şi
eficiente între universităţi şi domeniul industriei;
multiplicarea locurilor de producere a cunoştinţelor,
reorganizarea cunoaşterii şi apariţia unor noi
aşteptări.
Tudor Popescu şi-a încheiat prezentarea spunând
că Universitatea „Constantin Brâncoveanu” este
exemplu de bună practică la nivel național în ceea ce
priveşte dezvoltarea, promovarea şi susţinerea
programului european de mobilităţi Erasmus (peste
210 tineri brâncoveni au accesat oportunitățile de
studiu/practică în străinătate) deoarece până acum, sau dat: 125 de burse pentru studii, peste 40 de burse
pentru stagii practice în companii din străinătate şi sau derulat stagii de predare şi de cercetare pentru
cadre didactice şi stagii pentru formarea personalului
administrativ.
În încheiere, întrebaţi fiind cum apreciază
informaţiile primite, aceştia au răspuns că le-a fost
stârnit interesul şi că se gândesc serios să includă
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” pe lista
opţiunilor de universităţi în care şi-ar dori să studieze.

Conferinţa de lansare a proiectului „Noi aprofundări ale învăţării limbilor străine în România şi Turcia”

Marţi, 30 octombrie 2012, la ora 14.30 centrul
universitar din Brăila a găzduit conferinţa de lansare a
proiectului „Noi aprofundări ale învăţării limbilor străine în
România şi Turcia”, proiect
finanţat de Comisia
Europeană, prin Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale.
Obiectivul general al programului ”Lifelong Learning
Programme” este de „a contribui prin învăţare continuă la
dezvoltarea Uniunii Europene ca o societate avansată
bazată pe cunoaştere, cu o dezvoltare economică durabilă,
însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului
locurilor de muncă, precum şi de o mare coeziune socială,
asigurând, în acelaşi timp, o bună protecţie a mediului
pentru generaţiile viitoare”. Programul are ca scop
promovarea schimburilor reciproce, cooperarea şi
mobilitatea între sistemele de educaţie şi de formare
profesională din cadrul Uniunii Europene, astfel încât
acestea să devină un reper de calitate la nivel mondial.
Coordonatorul proiectului este Karabük Provincial
Directorate of National Education, iar partenerii locali din
România sunt: Universitatea „Constantin Brâncoveanu”
Piteşti, Facultatea de Management-Marketing în Afaceri
Economice Brăila, Colegiul Naţional „Gh. Munteanu
Murgoci”, Școala Gimnazială Tichileşti şi Centrul cultural
comunitar „Anton Pann”.
La manifestare au participat profesori brăileni, directori
ai liceelor, reprezentanţi ai Inspectoratului Școlar Judeţean
Brăila, elevi, studenţi, şi jurnalişti. Beneficiarii direcţi ai
proiectului sunt Inspectoratul Școlar Judeţean Brăila şi
inspectoratele similare din Turcia.
Conferinţa a debutat cu discursul doamnei decan a
Facultăţii de Management - Marketing în Afaceri
Economice Brăila, conf. univ. dr. Camelia Vechiu, care a
prezentat programul conferinţei de lansare a proiectului.
Momentul a fost urmat de cuvântul Inspectorului Școlar

General al Judeţului Brăila, prof. Iulian
Danielescu. „Se pare că acesta este un
bun început. Sperăm ca acest proiect
să demareze un schimb de bune
practici între Inspectoratul Școlar
Judeţean Brăila şi Inspectoratul Școlar
din Karabük. Vă doresc să învăţaţi cât
mai mult din aceste vizite bilaterale, în
primul rând elevilor dar şi profesorilor,
inspectorilor pentru care acest proiect
poate reprezenta o oportunitate”.
A luat cuvântul apoi dna profesor
Nicoleta Dincă de la Școala Generală
„Anton
Pann”,
creatoarea
şi
iniţiatoarea proiectului. Au fost
prezentaţi partenerii proiectului,
obiectivele şi beneficiarii activităţilor
ce se vor desăşura. Unul dintre
obiectivele programului „Comenius
Regio” - prin intermediul căruia s-a obţinut finanţarea
pentru acest proiect - vizează schimbul de bune practici
între cele două regiuni prin participarea şcolilor, a
autorităţilor şcolare şi a altor instituţii în procesul educaţiei
formale şi nonformale. „Am considerat că învăţarea
limbilor străine este o prioritate a tuturor în această Europă
care permite libera circulaţie a cetăţenilor statelor membre
şi atunci am zis - de ce nu? - să dezvoltăm şi la Brăila un
proiect pe o tematică de prioritate. Cunoaşterea limbii
engleze se impune, având în vedere că în majoritatea ţărilor
se vorbeşte limba engleză, dar totodată oferă posibilitatea
dezvoltării unei cariere mai bune, şansa de a locui, a studia
sau a călători într-o altă ţară. De aceea, scopul proiectului
nostru este promovarea interesului elevilor pentru studiul
limbilor străine. Bugetul total al acestui proiect este de
39.7500 de euro, iar durata proiectului este de 24 de luni,
proiectul derulându-se până la 30 noiembrie 2014”.
Conferinţa a continuat cu prezentarea partenerilor
locali ai proiectului. Din partea gazdelor au luat cuvântul
dna decan a Facultăţii de Management-Marketing în
Afaceri Economice Brăila, conf. univ. dr. Camelia Vechiu:
„Ca partener local, Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” funcţionează în Brăila de peste douăzeci de
ani prin cele două facultăţi de Management-Marketing în
Afaceri Economice şi Facultatea de Știinţe Administrative
şi ale Comunicării. Încă din primul an de funcţionare, prin
planurile sale de învăţământ, universitatea a acordat o
atenţie deosebită învăţării limbilor străine. Studenţii noştri
şi în prezent studiază în primii doi ani de facultate şi în
primul an la Masterat o limbă străină, engleză sau franceză.
Pentru a evidenţia rolul învăţării limbilor străine, aş vrea să
vă spun că, din 2006, universitatea noastră derulează cu
peste 30 de universităţi partenere programul de mobilităţi
internaţionale Erasmus, la care au acces atât studenţii de la
ciclul de Licenţă, cât şi cei de la ciclul de Masterat. Din

2007 şi până în prezent, de la Brăila, din cadrul celor două
facultăţi, au fost plecaţi cu burse Erasmus peste 30 de
studenţi la universităţi din Franţa, Danemarca, Italia,
Germania, Spania, Portugalia, Irlanda, iar la programele de
Internship au plecat, până în prezent, 20 de studenţi
brăileni. Numai în anul universitar 2011-2012 de la Brăila
au beneficiat de aceste mobilităţi 5 studenţi ca bursieri
Erasmus şi 6 studenţi la stagii de practică pe perioada
vacanţei de vară de 3 luni. Studenţii care vor să acceseze
burse Erasmus trebuie să îndeplinească câteva criterii, una
dintre cele mai importante probe pe care o au de dat este
aceea a cunoaşterii unei limbi străine. Toţi absolvenţii noştri
care au beneficiat de astfel de burse lucrează în prezent la
companii multinaţionale sau chiar şi-au găsit un job în
ţările unde au studiat. Este o mare realizare şi suntem
convinşi că aceste burse au cântărit mult în CV-urile lor”.
Doamna Decan i-a invitat apoi să ia cuvântul pe doi
dintre studenţii beneficiari ai programului Erasmus:
Alexandra Busuioc, anul III Jurnalism, şi Vlad Graur, anul
I la Masterat. Aceştia au prezentat câteva aspecte din
stagiile de practică desfăşurate la Universitatea „Fernando
Pessoa” din Portugalia. Ei au evidenţiat în prezentarea lor
avantajele cunoaşterii limbii engleze în procesul de
adaptare şi socializare la mediul academic portughez. Au
avut astfel posibilitatea să interacţioneze cu tineri din toate
ţările lumii, făcându-şi prieteni din ţări precum Argentina,
Brazilia, Italia, Coreea de Sud, Africa de Sud şi altele. A
locui în aceeaşi casă cu tineri veniţi din ţări diferite a fost o
mare provocare pentru studenţii brăileni pentru că toţi
proveneau din culturi diferite, dar au putut comunica şi sau putut împrieteni graţie abilităţii de a se exprima în limba
engleză.
Cel de-al doilea partener în proiect, Colegiul Naţional
„Gh. Munteanu Murgoci”, a fost reprezenat de dna director
adjunct Dana Oprescu. „Un colegiu de elită, care pregăteşte
elita viitorului” - acesta este sloganul liceului brăilean
reprezentat în proiect de profesorii catedrei de limbi
străine. Expunerea a pornit de la câteva date remarcabile,
şcoala brăileană fiind una cu tradiţie, cu peste nouă decenii
de existenţă şi peste 80 de promoţii de absolvenţi din care
societatea a beneficiat de numeroase figuri importante
culturale şi ştiinţifice. „Ne mândrim cu o catedră de limbi
străine închegată şi devotată atît la limba engleză, cât şi la
franceză şi germană şi pentru că noi promovăm şi studiul
altor limbi străine avem parteneri de nădejde şi la limba
rusă, limba greacă şi limba turcă. Un punct forte al
colegiului este faptul că, din 2006, suntem centde
organizare a examenelor Cambridge de la cele mai mici
clase până la avansaţi, din 2012 avem centru Goethe de
studiere şi susţinere a examenelor pentru obţinerea unor
certificate cu recunoaştere internaţională şi încercăm de
anul acesta să avem şi la limba franceză un centru similar.
La concursurile şcolare şi la olimpiadele judeţene şi
naţionale, elevii Colegiului Naţional „Gh. Munteanu

Murgoci” au obţinut premii importante, numai anul trecut
54 dintre elevii liceului participând la olimpiade naţionale
de limbi străine. O altă direcţie a vizat promovarea ţării
peste hotare, numai anul trecut 13 elevi au plecat cu burse
în străinătate din absolvenţii promoţiei trecute. Toate aceste
rezultate ale elevilor şi profesorilor susţin prezenţa şi
participarea Colegiului „Gh. Munteanu Murgoci” în cadrul
acestui proiect”.
Școala Gimnazială din Tichileşti a fost reprezentată la
conferinţa de lansare a proiectului de dna profesor Mariana
Caplea şi de un grup de elevi care au susţinut un moment
artistic, interpretând două cântece în limba engleză.
Din partea celui de-al patrulea partener local, Centrul
Cultural Comunitar „Anton Pann”, a luat cuvântul dna
director Cici Bolovan, profesor de limba franceză,
vicepreşedinte al Asociaţiei Centrului Comunitar Cultural
„Anton Pann”, „o asociaţie nongurvernamentală şi
apolitică, înfiinţată în anul 2009. Asociaţia a fost
constituită cu scopul sprijinirii, exprimării, păstrării şi
dezvoltării identităţii comunităţii rrome prin activităţi
culturale şi artistice, prin facilitarea folosirii limbii rromani
în viaţa particulară, colectivă şi publică, prin organizarea de
cursuri, manifestaţii şi acordarea de burse pentru
promovarea multiculturalităţii. Centrul a participat la
foarte multe proiecte europene şi are o pemanentă
colaborare pentru interculturalitate şi multiculturalitate. În
ceea ce priveşte latura educativă a activităţii Centrului,
trebuie să amintesc studiul pe care l-am făcut – „Strategii
de predare, învăţare a limbilor străine în mediul
intercultural” - demers care are ca scop favorizarea coeziunii
sociale în clasele multiculturale”. Elevii Școlii „Anton Pann”
au prezentat o mică scenetă intitulată sugestiv
„Diversitate”, moment pregătit împreună cu profesorul de
limba rromani Alexandru Anton, scenetă foarte mult
apreciată de publicul prezent la conferinţă.
Momentul de încheiere al conferinţei le-a aparţinut
gazdelor, prin cuvântul doamnei Decan, conf. univ. dr.
Camelia Vechiu şi al Inspectorului Școlar General, Iulian
Danielescu.
Decanul Facultăţii de Management-Marketing în
Afaceri Economice din Brăila, dna Camelia Vechiu:
„Conferinţa de lansare a proiectului a fost şi veselă şi plină
de informaţii. Am cântat, am dansat. Să sperăm că
începutul este de bun augur, că, pe parcursul celor doi ani,
cît va dura implementarea proiectului, vom avea mai multe
asfel de momente pentru a evidenţia ceea ce este esenţial
pentru culturile celor două ţări”.
Inspectorul Școlar General, Iulian Danielescu: „Aş dori
să văd în următorul program de finanţare al Uniunii
Europene din 2014 încolo, pe cât mai mulţi dintre tinerii
brăileni mergând în programe Comenius sau sub o altă
denumire, programe care să cuprindă cât mai mulţi copii în
vizitele aferente”.
Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu
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Liceul teoretic „Mihail Sebastian” la moment de sărbătoare
spectacole, portofolii de autor,
proiecte tematice, dosar critic,
dosar al receptării literare, audiţii
muzicale,
cronică
literară,
dramatică,
sportivă,
mese
rotunde, sesiune de comunicări,
dezbateri, studii de caz.
LICEUL TEORETIC
„MIHAIL SEBASTIAN” - O
CARTE DE VIZITĂ

Elevii şi profesorii Liceului teoretic „Mihail
Sebastian” şi-au adus modestul omagiu aceluia care,
acum 105 ani, se năştea într-o zi de toamnă, la
Brăila, Oraşul cu salcâmi. Fiecare an şcolar, în afara
emoţiei oricărui început, poartă amprenta unei
căutări febrile a drumului ce duce la scriitorul ce a
marcat destinul generaţiilor de elevi care au trecut
prin liceul nostru. A devenit aproape o tradiţie ca, în
fiecare an şcolar, la 18 octombrie, să ne aducem
aminte de acela pe care ne place să-l numim
mentorul nostru spiritual, şi anume scriitorul Mihail
Sebastian (n.18 octombrie 1907, Brăila- d., 29 mai
1945.
Romancier, dramaturg, publicist, eseist, diarist,
Mihail Sebastian, prin locul naşterii şi formării lui ca
fiinţă umană, introduce numele oraşului nostru în
cultura literară românescă şi nu numai: Degeaba am
umblat departe de ţară, degeaba am uitat lucruri
vechi şi am iubit altele noi, sufletul meu de om de la
Dunăre nu poate să treacă fără emoţie pe lângă o
barcă cu pânze şi pe lângă o luntre de pescar. ( Jurnal
de vacanţă)
În semn de preţuire faţă de omul legat
indestructibil de oraşul de la Dunăre, faţă de
scriitorul Mihail Sebastian, pentru valoarea literară
a operelor lui, pentru atitudinea lui civică constantă,
pentru respectul faţă de valorile democraţiei şi de
libertăţile omului pe care le-a exprimat cu orice
ocazie, liceul nostru îi poartă numele şi l-a cosiderat
întotdeauna un model, sub toate aspectele. Printr-un
program cu activităţi coerente, s-au aniversat 105
ani de la naşterea scriitorului, evocând contribuţia lui
la dezvoltarea literaturii române, evocând destinul lui
ingrat, la răscruce de istorie. Toate activităţile
susţinute au fost concepute ca o prelungire a

demersului didactic, pentru că au urmărit
formarea şi dezvoltarea competenţei literare,
lingvistice, culturale. Elevii liceului au asigurat
principiul integrativ al activităţiilor stimulative.
Viziunea integratoare a intervenţiilor personale
a avut ca finalitate dezvoltarea unei gândiri
autonome, a competenţei argumentative, a dus la o
bogată informaţie şi experienţă culturală demnă de o
Europă a mileniului trei .
Competenţa lingvistică a fost evidentă în
cometariile de text, în dosarul critic întocmit, în
portofoliile de autor, dar şi în punerea în scenă a unor
fragmente din dramaturgia lui Sebastian interpretată
în limba franceză şi engleză (elevii doamnelor
profesoare Florentina Poenaru şi Oana Neicu).
Prezentarea unor materiale în Power Point, a unui
film documentar despre Mihail Sebastian (elevul
Buzatu Bogdan), intervenţiile lor cu caracter
literar, muzical, cinematografic au dus la formarea
competenţei culturale, a conştiinţei apartenenţei la
neam şi ţară, obiective strategice ale învăţământului
liceal.
Asistenţa a fost numeroasă, elevii şi profesorii au
urmărit totul cu un viu interes. Din partea
Inspectoratului Şcolar Judeţean a participat d-na
inspector Veronica Picu, iar ziarul brăilean Obiectiv
- Vocea Brăilei a prezentat întreaga activitate prin
journalist Ana- Maria Curcă în numărul din 19
octombrie 2012. Proiectele educaţionale care se
derulează în acest an şcolar (Lectura - între
necesitate şi plăcere, Lecturiada etc.) au în planul lor
de activitate acţiuni care se înscriu şi acestui
eveniment aniversar - 105 ani de la naşterea
patronului spiritual al liceului: vizite la case
memoriale, excursii literare, vizionări de filme,

În anul şcolar 1975, ia fiinţă
Liceul de Marină, profil Marină,
specializarea fiind marinar
motorist naval. Din 2003, sub
numele de Grup şcolar, se
finalizează profilul de Marină,
procesul
instructiv-educativ
incluzând profilul real şi uman.
Mai dând o filă din istoria
timpului începând cu anul 2006,
liceul nostru al cărui nume poartă
rezonanţe
literare
prin
personalitatea
lui
Mihail
Sebastian, devine Liceul Teoretic
„Mihail Sebastian” cu deosebite
peformanţe datorită comunicării
eficiente profesor- elev şi a
perseverenţei şcolare.
În prezent, liceul este condus
de către doamna director Liliana
Marin. Prin eforturile doamnei
director şi ale fiecărui cadru
didactic, liceul beneficiază de o
bază materială modernă: Cabinet
European, Cabinet de Limba şi
Literatura Română, Cabinet de
Limbi Străine, Laboratoare de
informatică, de chimie, biologie,
fizică, Bibliotecă şcolară, toate
fiind dotate cu calculatoare
performante,
imprimante,
mijloace audio- video, fond de
carte al bibliotecii, aparatură şi
truse specifice fiecărui laborator.
Ca o dovadă că liceul nostru
tinde spre performanţă şcolară
sunt proiectele educaţionale în
desfăşurare: „Educaţia pentru
natură-între ştiinţă şi creaţie”,
„Chimia- ştiinţa vieţii”, „Chimia
între tradiţional şi modern”,
„Lectura - între plăcere şi
necesitate”, „Dependenţi de
libertate”, „Teatrul - o altă formă
de comunicare”, „Alege şcoala”,
„Utilizarea mijloacelor de lucru
grafice la clasă în scopul obţinerii
progresului şcolar”, „Sărbătorile punte de legătură între oameni”, „Pro democraţia”
etc.
De asemenea, menţionăm şi proiectul
internaţional “Live positive live”, care este coordonat
la nivel judeţean de director adjunct Raluca Mihaela
Ionescu. Proiectul vizează formarea unor adolescenţi
cu un sistem axiologic ferm conturat şi adaptarea
acestora la cerinţele unei lumi moderne, puternic
ancorată în standardele europene.
Derularea acestor proiecte se realizează în
parteneriat cu instituţii precum: Centrul Judeţean de
Asistenţă Psihopedagogică, Biblioteca Judeţeană
„Panait Istrati”, Teatul „Maria Filotti”, Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog,
Asociaţia „Pro Democraţia”, Organizaţia „Trebuie”,
Universitatea „Dunărea de Jos”, Liceul Pedagogic
„D.P. Perpessicius”, Colegiul Naţional „N. Bălcescu”,
Colegiul Naţional „Ana Aslan”, Liceul Teoretic „N.
Iorga”, Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Colegiul
Economic „Ion Ghica”, Şcoala cu clasele I-VIII
„Fănuş Neagu”, Şcoala cu clasele I-VIII „Alexandru
Ioan Cuza” etc.
MIHAIL SEBASTIAN, UN DESTIN LA
RĂSCRUCE DE ISTORIE
Meritul întregii activităţi a lui Mihail Sebastian
creşte valoric cu atât mai mult cu cât el se formează
ca om şi ca intelectual într-un context social-politic
neprielnic pâna la ostilitate. Să amintim că Sebastian
este evreu de origine şi că a avut nefericirea să
trăiască evenimente nefaste ale istoriei naţionale şi
universale: extremismul naţionalist al mişcării
legionare, Holocaustul celui de- al doilea Război
Mondial şi apoi instalarea dictaturii comuniste la noi

în ţară. Evenimentele grave, rapiditatea cu care s-au
desfăşurat, consecinţele nafaste, dramele, chiar
tragediile etnice aveau să-l transforme aproape întro victimă a acestui context plin de o nebunie politică,
istorică, socială.
Singura salvare a sensibilităţii lui artistice, a
conştiinţei lui civice ultragiate a fost diarismul, deci
scrierea unui jurnal, un fel de anestezic intelectual, o
defulare a revoltei, a protestului în faţa unei lumi care
se prăbuşeşte ca să lase loc uneia inumane,
dictatoriale, tiranice.
Este impresionant strigătul jurnalistului căzut
între două tabere ideologice rivale, aşa cum afirmă
criticul literar Eugen Simion: Mi-e frică de mine
însumi. Fug de mine. Mă evit. Prefer să întorc capul,
să schimb vorba. Niciodată n-am fost mai bătrân,
mai tern, mai fără elan, mai fără tinereţe. Într-o lume
care se prăbuşeşte, în care tot ceea ce era firesc,
normal, uman, acum, 1935-1945, totul îşi răstoarnă
sensul, valorile, Sebastian sângerează, metaforic
vorbind, pentru el, pentru etnia lui deportată,
ostracizată, exterminată, dar şi pentru pentru etnia
căreia îi aparţine ca cetăţean şi ale cărei teritorii au
fost înstrăinate, anexate prin samavolnicie şi dictat.
Printre personalităţile cunoscute de el, de care este
legat afectiv, amintim, în primul rând, de mentorul
său şi al generaţiei sale, Nae Ionescu, profesorul ale
cărui cursuri le-a urmărit cu interes. Admiraţia faţă
de mentorul pe care îl vedea inteligent, pregătit,
sclipitor şi în care a crezut, se transformă în ironie şi
dispreţ după ce acesta devine apologetul mişcării
legionare şi pe care îl numeşte gardist de Fier.
Niciodată nu a putut Sebastian disocia profesorul de
politicianul pe care îl suspecta de oportunism şi
nesinceritate. Labilitatea politică şi morală sunt
aceleeaşi cauze care au dus la macularea relaţiilor cu
Mircea Eliade, Camil Petrescu, Constantin Noica şi
cu ceilalţi scriitori din generaţia sa.
Pe Eliade îl cosideră prietenul cel dintâi şi cel
din urmă, dar dragostea şi admiraţia faţă de
personalitatea lui multiplă se transformă în
suspiciune, în resentimente generate de opţiunile
politice ale acestuia: „Îl voi pierde pe Mircea pentru
atâta lucru. Pot uita tot ce este excepţional în el,
generozitatea lui, puterea lui de viaţă, omenia lui,
dragostea lui, tot ce e tânăr, copilăros, sincer în el. Nu
ştiu. Simt între noi tăceri jenante, care ascund numai
pe jumătate explicaţiile de care fugim, fiindcă le
simţim probabil fiecare, şi acumulez mereu deziluziiîntre care şi prezenţa lui la Vremea antisemită
(comod de parcă nu s-ar fi întâmplat ) nu e cea mai
mică. Voi face tot ce e posibil ca să-l păstrez totuşi.“
Opţiunile politice duc la despărţirea
personalităţilor vremii care, la începutul anilor ’30,
voiau să creeze un stat cultural şi să spiritualizeze
lumea românească. Unii trec rapid de la opţiunile de
stânga la cele de dreapta, aşa cum a fost Ţuţea, iar
alţii - Camil Petrescu - fac teorii crezând cu naivitate
că pot influenţa politica mondială. Pe Camil Perescu
îl ironizează până la dispreţ pentru schimbările
bruşte de caracter, de opinii, pentru orgoliul lui
nemăsurat, aproape patologic. Jurnalul său este o
veritabilă cronică de moravuri intelectuale şi
politice, care nu este publicat decât la 50 după
moartea sa, 1995, din prudenţă, pentru că materialul
prezentat ar fi fost prea periculos pentru el, spre
deosebire de Eliade, care îşi face cunoscut jurnalul
în timpul vieţii (Şantier, 1935).
Alte nume pe care le consemnează jurnalul său
sunt ale unor prieteni (Al. Rosetti, Eugen Ionescu,
Constantin Noica, Petru Comarnescu, Tudor Vianu,
Şerban Cioculescu, Liviu Rusu, Al. Ciorănescu,
Antonie Bibescu), dar şi neprieteni (Sandu Tudor,
Felix Aderca, N. Roşu). Elementele de biografie
interioară arată că Mihail Sebastian dezvoltă un
complex al singurătăţii care îşi găseşte refugiul în
muzica lui Mozart, Bach, Brahms şi Haydn.
Cunoscut mai ales ca romancier (De două mii de
ani, Oraşul cu salcâmi, Accidentul) şi ca dramaturg
( Jocul de-a vacanţa, Steaua fără nume, Ultima oră),
Mihail Sebastian a excelat în cronică literară, cronică
dramatică şi muzicală. Şi-a găsit modele în literatura
universală pe care o citea cu pasiune (Dostoievski,
Daudet, Maupassant, Sienkiewicz, Mallarme,
Shakespeare, dar mai ales Proust), iar eseurile lui,
publicate în revistele vremii (Cuvântul, Universul
literar, Contimporanul, Tiparniţa literară, România
literară, Revista fundaţiilor, Rampa, Reporter)
trădează nu numai un cititor avizat, ci şi o
sensibilitate şi o delicateţe sufletească ieşite din
comun.
PROF. VALENTINA VINTILĂ, LICEUL
TEORETIC „MIHAIL SEBASTIAN”
BRĂILA

Sãptãmânal editat de Universitatea
Constantin Brâncoveanu în colaborare cu Brio Star.
Se distribuie GRATUIT în cotidianul CURIERUL ZILEI
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Gala Mobilităţii şi programele Uniunii Europene

N A R G

Comisia Europeană, împreună cu ANPCDEFP, a organizat, la sfârşitul lunii septembrie, Gala Mobilităţii
în cadrul proiectelor Uniunii Europene „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii” şi „Tineret în acţiune”.
Alături de acestă gală, s-a susţinut un seminar Erasmus, la care a participat şi Tudor Popescu, director al
Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice al Universităţii „Constantin Brâncoveanu”.
Seminarul a fost axat pe chestiuni de ordin tehnic, cum ar fi aprobarea Metodologiei de recunoaştere a
perioadelor de studiu efectuate în străinătate şi pe noua grilă de programe din 2013, care se referă la mobilităţi
din alte trei state care fac parte din SEE ( Spaţiul Economic European).
Pe lângă numeroasele evenimente pe care le organizează, această instituţie derulează două mari proiecte:
„Tineret în acţiune” şi „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”.
„Tineret în Actiune" (Youth in Action) este programul Uniunii Europene care susţine activităţile de
învăţare nonformală pentru tineri, prin finanţarea de proiecte. Acesta vine în continuarea programului
"Tineret" (Youth) şi va fi implementat în perioada 2007 - 2013. Programul, cu finanţare de la Comisia
Europeană, vizează promovarea cetăţeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate
şi de toleranţă, sprijinirea înţelegerii reciproce între tinerii din diferite ţări, promovarea cooperării europene
şi contribuţia la îmbunătăţirea calităţii sistemelor de susţinere a activităţii de tineret.
Cel de-al doilea, proiectul „Învăţare pe tot parcursul vieţii”, cuprinde mai multe tipuri de programe pentru
nivelul preuniversitar şi universitare. Dintre acestea, amintim:
Comenius
Acesta este primul component al Programului de „Învaţare pe Tot Parcursul Vieţii”. Se adresează
instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care
îşi desfăşoară activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum şi
autorităţilor locale, asociaţiilor de părinţi sau ONG-urilor care activează în domeniul educaţional.
Erasmus
Înfiinţat în 1987, Erasmus este cel mai important program de învăţământ şi formare profesională din
Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul învăţământului superior în
Europa. Diferitele sale acţiuni se adresează nu doar studenţilor care doresc să studieze şi să muncească în
strainătate, ci şi profesorilor şi altor categorii de personal, chiar din întreprinderi, care intenţionează să predea
în străinătate, ca şi personalului din universităţi care doreşte să urmeze cursuri de formare în străinătate. În
plus, programul sprijină instituţiile de învăţământ superior care doresc să coopereze prin programe intensive,
reţele academice şi proiecte multilaterale, precum şi să creeze legături cu mediul de afaceri.

Leonardo da Vinci
Scopul acestor proiecte este formarea profesională a unor persoane selectate de către
instituţiile/organizaţiile care derulează proiectele, prin mobilităţi transnaţionale (plasamente în
instituţii/organizaţii din alte ţări europene care participă la Programul de „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”).
Proiectele presupun asocierea în parteneriat a cel puţin unei instituţii/organizaţii eligibile din România cu cel
puţin o instituţie dintr-o ţară participantă la acest program.
Grundtvig
Parteneriatele pentru Învăţare reprezintă cadrul pentru realizarea unor activităţi de cooperare între
organizaţii care lucrează în domeniul educaţiei adulţilor. Comparativ cu Proiectele Multilaterale,
parteneriatele sunt orientate în special spre procesul de învăţare şi vizează participarea mai ales a
organizaţiilor de dimensiuni mici, care doresc să includă aspecte legate de cooperarea europeană în cadrul
activităţilor lor educaţionale.
Erasmus Mundus
Erasmus Mundus este un program de cooperare care vizează dezvoltarea calităţii învăţământului superior
european şi promovarea sa la nivel mondial. Bazându-se pe succesul programului Erasmus, Erasmus Mundus
încurajează colaborarea între instituţii de învăţământ superior, cadre didactice, studenţi şi cercetători din
spaţiul UE şi din afara lui.
Obiectivele programului Erasmus Mundus sunt: promovarea invăţământului superior european,
dezvoltarea perspectivelor profesionale ale studenţilor şi promovarea dialogului intercultural prin cooperarea
cu ţările terţe, în conformitate cu obiectivele politicii externe a Uniunii Europene.
Tempus
Programul Tempus (Trans-European mobility scheme for university studies) a fost lansat de către
Comisia Europeană în 1990, în vederea sprijinirii modernizării învăţământului superior şi încurajării
mobilităţii universitare în spaţiul UE şi în statele partenere (ţări din Balcanii de Vest, Europa de Est, Asia
Centrală, nordul Africii şi Orientul Mijlociu). Tempus IV, actuala fază a programului, se desfăşoară în
perioada 2009-2013.
Experţi Bologna
Având în vedere iniţiativa lansată la nivel european de către Comisia Europeană prin care echipe
naţionale de „Experţi Bologna” încearcă să promoveze beneficiile pe care le au iniţiativele şi programele create
la nivelul UE pentru implementarea obiectivelor Bologna, ANPCDEFP derulează, pentru perioada 20112013, proiectul „National Teams of Bologna Experts”. Concret, acest grup de experţi Bologna se implică în:
activităţi de consiliere şi suport pentru instituţiile de învăţământ superior care doresc să implementeze corect
prevederile procesului Bologna; participarea la seminarii axate pe diferite tematici (utilizarea ECTS, a
suplimentului la diplomă, asigurarea calităţii în învăţământul superior, recunoaşterea studiilor etc); activităţi
de promovare a instrumentelor educaţionale europene în construcţia legislaţiei naţionale.
Universitatea Constantin Brâncoveanu, exemplu de bună practică la nivel european
Departamentul de Relaţii Internaţionale al Universităţii „Constantin Brâncoveanu” şi-a început activitatea
în anul 2005, odată cu depunerea la Comisia Europeană a primei aplicaţii pentru acreditarea în universitate
a programului de mobilităţi europene pentru studenţi şi cadre didactice, ERASMUS. În anul 2007, prin
Departamentul de Relaţii Internaţionale, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” a primit o nouă acreditare
de la Comisia Europeană pentru aceleaşi tipuri de activităţi.
Recent, universităţii i-a fost acordată acreditarea „Erasmus University Charter EXTENDED", care
permite mobilităţi de studenţi pentru studii, stagii practice în companii europene, mobilităţi de predare şi de
formare pentru cadrele didactice şi, totodată, mobilităţi de formare pentru personalul administrativ. Pentru
Programul Erasmus Studii, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” are parteneriate cu următoarele
universităţi:
Astfel, orice student al universităţii poate beneficia de toate facilităţile de care are nevoie pentru a aplica
pentru un program de mobilitate sau un program de Internship la una dintre universităţile partenere, pentru
a-şi completa experienţa universitară cu una internaţională.
Adriana Cocîrţă

