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Sinteza articolului 

- Echipaje din opt țări 
la prima ediție a 
Olimpiadei 
Internaționale de 
Astronomie și 
Științele Spațiului de 
la Câmpulung 
Moldovenesc 

svnews.ro 
01.11.22 

- Prefectul Alexandru Moldovan, alături de Mihăiță Negură, primarul 
municipiului Câmpulung Moldovenesc, prof. Grigore Bocanci, 
inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Suceava și 
prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector al Universității Ștefan cel Mare 
Suceava, a participat la festivitatea de deschidere a primei ediții a 
Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Științele Spațiului ce se va 
desfășura în perioada 31 octombrie – 7 noiembrie. În organizarea 
Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a 
Universității din Suceava, Fundației Științifice Cygnus, Colegiului Silvic 
„Bucovina” Câmpulung și Primăriei Câmpulung Moldovenesc, olimpiada 
va reuni echipaje din opt țări. 
„Am transmis salutul de bun venit din partea instituției pe care o 
reprezint concurenților primei ediții a Olimpiadei Internaționale de 
Astronomie și Științele Spațiului, urându-le adolescenților din cele opt 
țări participante să fie mereu însetați de cunoaștere, receptivi la nou, 
dornici de a descifra misterele Universului. I-am asigurat de prețuirea 
noastră pentru toți, deopotrivă, la sfârșitul competiției toți vor fi 
învingători. Și dacă programul le va permite, i-am îndemnat să se bucure 
și de frumusețea Bucovinei, să lege prietenii care, poate cândva în viitor, 
vor sta la baza unor noi descoperiri…”, a transmis prefectul. 
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Adelina 
Talpalariu 

Elevi și profesori ai 
Școlii Nr. 10 Suceava 
vor beneficia de 
dotări și cursuri de 
prim ajutor 

monitorulsv.ro 
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- Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava demarează un proiect de educație 
sanitară, elevi și profesori ai unității urmând să beneficieze de dotări, 
materiale și cursuri de prim ajutor. Proiectul este finanțat de Fundația 
Comunitară Iași și Lidl România prin programul național „Fondul 
pentru un viitor mai bun în comunități”. 
Școala Gimnazială Nr. 10 va beneficia de 30.000 de lei prin proiect, iar 
restul de 6.040 de lei reprezintă cofinanțarea unității, potrivit prof. 
Rodica Zimbru, directorul școlii și inițiatorul proiectului. 
„Uneori câteva secunde pot face diferența dintre viață și moarte, cu un 
ajutor acordat corect. Proiectul <Ajutor la prim-ajutor> derivă din 
nevoia, dar și din dorința de a dezvolta competențe de prim-ajutor pentru 
cadrele didactice și nedidactice, precum și pentru 200 de elevi din 
unitatea școlară, cu extindere apoi către comunitate (familiile elevilor, 
cadre didactice din alte școli)”, a mai adăugat Zimbru. 



Pentru implementarea acestui proiect, școala a primit finanțare pentru a 
achiziționa trei atlase umane, un defibrilator automat extern AED, truse 
medicale de prim-ajutor, manechin performant pentru exerciții, precum 
și abonament biomap (https://app.biomap.ro/) pentru un an. Prin 
abonament, elevii școlii au parte de lecții de biologie aplicate, interactive. 
Materialele au fost comandate și urmează să fie primite în cel mult două 
săptămâni. 
De asemenea, au început demersurile pentru pregătirea cursului de 
formare pentru cadrele didactice, cu personal calificat, Universitatea 
”Ștefan cel Mare” Suceava având o contribuție însemnată în acest sens. 
[...] 

Eduard Panait Simpozion dedicat 
scriitorului 
Sadoveanu la casa 
de cultură din 
Pașcani 
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- Comunicat. Sâmbătă, 5 noiembrie 2022 începând cu ora 10.30 în sala 
Arcadia va avea loc cea de-a LI-a ediție a Simpozionului Sadoveanu la 
care avem parteneri Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din 
cadrul Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava și Liceul Tehnologic 
Economic „Nicolae Iorga” din Pașcani. 
Tema simpozionului din acest an este „Valori etice în opera 
sadoveniană”. Prelegerile vor fi susținute de conf. univ. dr. Claudia 
Costin, conf. univ. dr. Daniela Petroșel, prof. univ. dr. Mircea Diaconu, 
lect. univ. dr. Ioan Fărmuș de la Facultatea de Litere și Științe ale 
Comunicării a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Moderator: 
prof. Mariana Gurzun de la Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” 
Pașcani. 

 


