CoolPeace - Școala de Vară de Studii Nordice și Baltice

Comunicat de presă, 25.07.2014

Școala de Vară de Studii Baltice şi Nordice intitulată „A piece of culture, a culture of
peace” (CoolPeace) reprezintă un proiect educaţional multianual realizat de Universitatea
Valahia din Târgoviște în parteneriat cu Universitatea din Agder, Universitatea din Oslo,
Ambasada Lituaniei în România, Institutul Român pentru Acțiune, Instruire și Cercetare în
Domeniul Păcii și Asociația Română pentru Studii Baltice și Nordice. Partenerii din cadrul
proiectului sunt sprijiniţi de Ambasada Finlandei în România şi de celelalte misiuni diplomatice
şi consulare ale ţărilor baltice şi nordice. Finanţarea acestui proiect este asigurată prin
intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, programul
Burse şi cooperare interinstituţională în cadrul învăţământului superior între România,
Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Programul educațional CoolPeace continuă și dezvoltă un
proiect pe care Asociația Română pentru Studii Baltice și Nordice l-a inițiat în anul 2012 prin
organizarea primei școli de vară de studii baltice și nordice initulată „Lumini Nordice”, care sa desfășurat la Universitatea Valahia din Târgoviște în perioada 29 iulie – 11 august 2012.
Școala de Vară CoolPeace vizează să dezvolte module de predare în domenii cu o
intensă componentă interdisciplinară și să contribuie la strângerea legăturilor de parteneriat la
nivelul academic între România și Norvegia. Programul oferă module de formare continuă
necesare pentru a realiza o legătură mai strânsă între oferta educațională și piața forței de muncă.
Școala de vară va aborda, cu precădere, teme care exprimă valori comune ale României,
Norvegiei și țărilor din regiunea Mării Baltice, ca de exemplu problematica păcii.
Programul educațional include activități separate în două module. Primul cuprinde
cursuri de limbi scandinave, finice și baltice, în timp ce cel de-al doilea conține cursuri de
cultură, istorie, geografie, drept constituțional și economie a țărilor nordice și baltice. Profesorii
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şi formatorii de la această şcoală de vară, în cea mai mare parte profesori universitari şi
cercetători ştiinţifici, provin din România, Norvegia, Finlanda, Letonia şi Lituania.
Programul include, de asemenea, workshop-uri pentru studenți și pentru profesorii
români, activități care au drept scop realizarea unui schimb de bune practici și transfer de
expertiză între aceștia și partenerii norvegieni. Dintre atelierele de lucru programate în cadrul
activităților desfășurate în cadrul Școlii de Vara CoolPeace amintim: atelierul „Personalul
didactic și organizarea atelierelor de lucru” (Einar Vannebo și Ola Mestad, Universitatea din
Oslo, Jahn Holljen Thon, Gro-Renée Rambo, Svein Slettan și Arne Dag Sti, Universitatea din
Agder), „Literatură norvegiană contemporană” (Marta Norheim, Norwegian Broadcasting
Corporation, Oslo), „Muzică rock nordică” (Kim Calonius și Mikko Lehmuskoski, Helsinki),
„Metacogniția – știu și la ce ajută că știu” (Alexandra Anton, Universitatea din Turku).
La Cursurile Şcolii de Vară CoolPeace vor lua parte 50 de studenţi din ciclul de licenţă
din România, provenind din instituţii de învăţământ precum Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi, Universitatea Bucureşti, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Universitatea
„Babeș-Bolyai” din Cluj, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București,
Academia de Sudii Economice, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea „Lucian Blaga”
Sibiu etc.
Școala de Vară CoolPeace se va desfășura în perioada 1 – 16 august 2014 în Târgoviște.
Deschiderea va avea loc vineri, 1 august 2014, ora 9:00, la Centrul Internațional de Conferințe
al Universității „Valahia” din Târgoviște. La eveniment sunt așteptați, pe lângă reprezentanți ai
instituțiilor implicate în organizarea și derularea programului educațional, Președintele de
Onoare al Asociației Române pentru Studii Baltice și Nordice, Excelența Sa Doamna Ulla
Väistö, Ambasadorul Republicii Finlanda la București, alți distinși reprezentanți ai ambasadelor
și ai consulatelor nordice și baltice în România.
Programul de deschidere va continua cu vernisajul expoziției „A piece of Norway / Un
crâmpei din Norvegia” care va avea loc începând cu orele 11 la Muzeul de Istorie din cadrul
Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviște.
Școala de Vară va fi continuată în perioada 17-19 august 2014 de ediția a cincea a
Conferinței Internaționale de Studii Nordice și Baltice desfășurată sub titulatura „A piece of
culture, a culture of peace, re-imaging European communities in the North Sea, Baltic Sea and
Black Sea regions” (http://arsbn.ro/annual-conference-2014.htm).
Atașamente: afiș școala de vară, afiș expoziție, afiș conferință
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