Circa 500 de elevi şi preşcolari din
cinci judeţe şi-au testat
cunoştinţele din astronomie în cadrul unui concurs naţional
de Adelina TALPALARIU (citeşte alte articole de la acelaşi autor)
Circa 500 de elevi și preșcolari din județele Suceava, Neamț, Vâlcea, Alba și Iași au participat,
la finele lunii martie, la cea de-a XI-a ediţie a Concursului Naţional de Astronomie„Equinox”,
competiţie organizată de Asociaţia Educatorilor Suceveni, în parteneriat cu Universitatea „Ştefan
cel Mare” Suceava – Departamentul Observator Astronomic.
Organizată pe trei secţiuni - Astronomia în artă (desene, pictură, colaje, machete, artă
fotografică), Concurs de cunoştinte în domeniul astronomiei şi Concurs de creaţii literare cu
conţinut astronomic, competiţia din acest an a fost găzduită de Iulius Mall Suceava, întrucât
Observatorul Astronomic este în reparații.
Juriul a apreciat buna pregătire teoretică și practică a elevilor
La secţiunea care a avut în vedere verificarea cunoștințelor participanţilor în domeniul
astronomiei, categorie adresată elevilor din clasele III-IV, s-au înscris 11 echipaje formate din
câte trei elevi.
Întrebările au vizat toate ramurile astronomiei, copiii având de rezolvat un test grilă (12
întrebări), dar şi probe practice, aceştia trebuind să identifice nouă imagini cosmice proiectate şi
să recunoască de pe o „hartă mută” constelaţiile care se văd din România.
Juriul a fost alcătuit din prof. Ioan Adam – președintele Asociației Sirius Bârlad (preşedinte),
prof. Dimitrie Olenici de la Observatorul Astronomic Suceava și prof. Lică Budușanu,
reprezentant al Asociaţiei Educatorilor Suceveni, aceştia apreciind buna pregătire teoretică și
practică a elevilor participanți la concursul de cunoștințe în astronomie.
Aceştia au recompensat cu premiul I cele două echipaje de la Școala Gimnazială Siminicea,
coordonate de Gabriela Penciuc și Simona Penciuc, echipajele de la Școala Gimnazială Falcău
(prof. Elisabeta Cosovanu), Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca (prof. Ilie Cosovanu),
Școala Gimnazială “Miron Costin” Suceava (prof. Stela Budulacu) şi Şcoala Gimnazială Falcău
(prof. Elisabeta Popescu).
Pe locul al II-lea s-au clasat echipajele de la Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava (prof.
Rodica Pintilie) şi Şcoala Gimnazială din Falcău (prof. Mircea Popescu), iar pe locul al III-lea sa situat Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni (prof. Adina Mirela Avasiloaie),
Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava (prof. Cătălina Gabriela Lucasevici), Şcoala Gimnazială Nr. 8
Suceava (prof. Greta Claudia Airinei) şi liceul din Solca (prof. Ilie Cosovan).
Prof. Dimitrie Olinici a menţionat faptul că, „deși astronomia nu este obiect de studiu, copiii sunt
pasionaţi de acest domeniu. Participanții sunt din ce în ce mai bine pregătiţi, ca dovadă că, la
această ediţie, cinci echipaje au ajuns pe locul I”.
Acesta a mai punctat că participanţii la concursul „Equinox” primesc o diplomă şi, ca o
recompensă din partea Observatorului Astronomic al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava,
dreptul de a vizita gratuit această instituţie timp de un an.
350 de lucrări înscrise la secţiunile de desen şi literatură
Cât priveşte premianţii secţiunilor de desene şi literatură, aceştia nu au fost încă stabiliţi, întrucât
lucrările acestora vor fi jurizate începând cu data de 7 aprilie.
La secțiunea I (desene, pictură, colaje, machete, artă fotografică) au fost prezente aproape 300 de
lucrări, iar la secţiunea a III-a (creaţii literare cu conţinut astronomic) au fost înscrise peste 50 de
lucrări.
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