Cadrele didactice din Ucraina şi România s-au reunit la Cernăuţi
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La 28 martie a.c., în incinta Colegiul corporativ de economie și drept din Cernăuți, a avut loc
Conferința științifică internațională cu tema: "Procesul inovativ și impactul acestuia în
dezvoltarea științei, educației și practicii. Experiența europeană".

Conferința a reunit cadre didactice din Ucraina, de la Colegiul corporativ de economie și drept
din Cernăuți, precum și din România, de la Colegiul economic „Octav Onicescu" din Botoșani,
transmite www.zorilebucovinei.com , preluat de Romanian Global News.

La data de 15 octombrie 2010 a fost semnat un acord de cooperare între Colegiul economic din
Cernăuți și Colegiul economic „Octav Onicescu" din Botoșani, condus de prof. Ion Hutsanu,
prezent la lucrările Conferinței de astăzi. Scopul acestui acord este de a dezvolta cooperarea
pe linie de învățământ, schimbul de experiență în organizarea și cercetarea educațională,
asistența didactică și pedagogică, etc., în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale
ale elevilor, schimbul de elevi și profesori, precum și alte beneficii reciproce.

În prezentarea instituției pe care o conduce, directorul Stepan Koșkarov a precizat că, Colegiul
economic și de drept din Cernăuți numără un procent de peste 12% de etnici români, vorbitori
de limbă română, care studiază în clase ucrainene, dar si de faptul că, printre absolvenții
eminenți ai Colegiului se numără și etnici români.

Participând la deschiderea oficială a lucrărilor Conferinței, doamna Irina Loredana Stănculescu,
Consul General al României la Cernăuţi, însoţită de domnul Ionel Ivan, ministru consilier la
misiunea diplomatică română, a adresat un mesaj de salut tuturor participanților la acest
eveniment științific, din partea Consulatului General al României la Cernăuți, precum și a
Guvernului României, încurajând inițierea și derularea unor astfel de proiecte educaționale,
menite a spori calitatea învățământului, a dezvolta competențele profesionale ale cadrelor
didactice, în cele din urmă, având un rol important în apropierea poporului român și ucrainean.
Consulul general a felicitat conducerea Colegiului și cadrele didactice pentru profesionalismul
actului educațional și performanțele școlare înregistrate pe parcursul anilor și a accentuat
deschiderea instituției noastre diplomatice la inițierea și derularea mai multor parteneriate pe
relația cu România.
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Conferința s-a derulat pe două paliere. Partea oficiala de deschidere si palierul științific care a
fost constituit din comunicări prezentate de 12 cadre didactice de la ambele Colegii, din diferite
domenii educaționale specifice profilului economic și de drept administrativ, chimie alimentară,
gastronomie, gastronomie moleculară, management educațional, etc.
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