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Sute de copii suceveni şi-au exprimat atracţia pentru „câte în lună şi în stele”,
pentru Astronomie
Zeci de copii din clase primare şi de gimnaziu de la şcoli din judeţ, constituiţi în 16 echipaje, au participat
la Concursul de cunoştinţe în domeniul astronomiei, secţiune a competiţiei „Equinox”, aflată la a XII-a
ediţie.
Concursul s-a desfăşurat sâmbătă, în sala de şedinţe de la Iulius Mall, fiecare echipaj fiind format din câte
trei elevi, care şi-au exprimat atracţia pentru un domeniu destul de dificil, astronomia. Din juriu au făcut
parte, şi la această ediţie, prof. Ioan Adam, de la Asociaţia Astronomică „Sirius” din Bârlad, profesorii
Dimitrie Olenici şi Vasile Buduşanu, reprezentanţi ai Asociaţiei Educatorilor Suceveni (AESv). Ei au
apreciat că din ce în ce mai mulţi elevi sunt interesaţi să participe la acest concurs, mai ales că mulţi
dintre ei sunt din clase mici. Pentru a-i recompensa şi mobiliza să se preocupe în continuare de
astronomie, aproape toate echipajele au fost premiate, fiind acordate trei premii I, două premii II, nouă
premii III şi două menţiuni.
Potrivit informaţiilor transmise de prof. Lăcrămioara-Tatiana Clucerescu, coordonator al competiţiei, şi
prof. Lică Buduşanu, pe primul loc s-au clasat un echipaj de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca,
coordonat de prof. Ilie Cosovanu şi Maria, şi două echipaje de la Şcoala Gimnazială „Petru Muşat” Siret,
coordonate de prof. Nicoleta Schipor şi Loredana Cuzencu.

Nouă şcoli din judeţ au fost reprezentate în acest concurs: şcolile
gimnaziale Nr. 1, Nr. 8, Nr. 10 şi „Ion Creangă”, toate din Suceava, Şcoala Gimnazială Nr. 2
Rădăuţi, şcolile gimnaziale din Salcea şi „Petru Muşat” Siret, Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca şi
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni.
Rezultatele concursului vor fi publicate în revista şcolară „Caiete astronomice” 2015.
Dacă la concursul de cunoştinţe au participat doar 50 de elevi, sute de elevi au participat la celelalte două
secţiuni – Astronomia în artă (desene, pictură, grafică colaje, machete, cu subsecţiunea Artă fotografică)
şi cea de creaţii literare având conţinut astronomic. Şcolile, grădiniţele şi liceele din judeţ au participat, la
aceste secţiuni, cu 268 de desene şi colaje, trei machete, 15 fotografii şi 140 de creaţii literare. Toate
lucrările au fost reunite într-o expoziţie ce poate fi vizionată la Iulius Mall, în apropierea spaţiului
Kidsland, la parter.
Organizatorii Concursului „Equinox” – Asociaţia Educatorilor Suceveni, Liceul cu Program Sportiv
Suceava, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei de la Universitatea Suceava – mulţumesc tuturor celor
implicaţi în desfăşurarea acestei manifestări care rezistă de atâta vreme prin pasiunea copiilor şi
preocuparea cadrelor didactice pentru un domeniu atât de frumos, dar destul de dificil.

