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ŞCOALA PROFESIONALĂ  „ŞTEFAN CEL MARE” COTNARI 
 

Şcoala din Cotnari, devenită realitate încă din 1526, atunci când Despot Vodă înfi-

inţa aici cunoscuta Schola latina, cunoaşte un nou început la 26 octombrie 1859. La acea 

dată erau deschise cursurile „şcolii elementare săteşti” ai cărei clădiri avea „pereţii de o cără-

midă şi jumătate, pe temelie de piatră, pardosită cu dulapi, cu sobe nemţeşti şi tacâmurile lor, 

acoperită cu şindrilă”. 
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SCURT ISTORIC AL ȘCOLII COTNĂRENE 

 

1562 – Ioan Iacob Eraclid Despotul, domnitor al Moldovei, înfiinţează la Cotnari „Schola 

Latina”, elevi fiind „de pretutindeni din ţară pentru a-i învăţa”, elevi care aveau aici locuinţă şi 

hrană în mod gratuit. 

26 octombrie 1859 – Epitropia spitalelor Sf. Spiridon, la decizia Ministerului Cultelor şi 

Învăţământurilor Publice deschide cursurile unei şcoli săteşti, în clădire proprie, „cu pereţi de o 

cărămidă şi jumătate, pe temelie de piatră, podită cu dulapi, cu sobe nemţeşti şi tacâmurile lor, şi 

acoperită cu şindrilă”. În 8 bănci de lemn învaţă 12 copii având ca învăţător pe Vasile Atanasiu, 

„holtei de 24 de ani, cu leafă de 80 de galbeni pe an”. 

Aprilie 1875 – în calitate de revizor şcolar, Mihai Eminescu inspectează şcolile din Plasa 

Cârligătura, printre care şi pe acelea din satele Cotnari şi Cârjoaia. 

1920 – prin contribuţia sătenilor se zideşte localul Şcolii primare nr.2, şcoală pe lângă care 

un grup de entuziaşti a susţinut o intensă activitate culturală. 

1954 -  se înființează un internat în care sunt cuprinşi 15 băieţi şi 15 fete din satele compo-

nente ale comunei, care frecventau cursurile şcolii din Cotnari. 

1971 – începe construcţia unui local nou de şcoală. 

1972 – se înfiinţează primele clase IX – X. 

1974 – se dă în folosinţă noul local al şcolii cu: 8 săli de clasă, 2 laboratoare, 2 ateliere, 

spaţiu pentru biblioteca şcolară, cancelarie, cabinet director, spaţii pentru administraţie, spaţii 

pentru depozitarea materialului didactic. 

1985 – se înfiinţează clasa a IX-a de liceu – profil agricol. 

1992 – încheie cursurile ultima promoţie a învăţământului de 10 ani. După această dată 

şcoala funcţionează numai cu clasele I – VIII. 

15 aprilie 1994 – şcoala din Cotnari primeşte oficial numele de „ŞTEFAN CEL MARE”. 

Octombrie 1999 – se împlinesc 140 de ani de la înfiinţarea Şcolii Cotnari. 

1999 – Şcoala „Ştefan cel Mare” Cotnari devine centru de capacitate, la care sunt arondate 

şcolile comunei, precum şi cele din comunele învecinate Scobinţi şi Cepleniţa. 

2006 – Şcoala este inclusă într-un program de reabilitare şi extindere, scopul fiind trans-

formarea într-un campus şcolar modern, unde să fie pregătiţi elevii pentru viti-pomicultură – re-

spunzând prin aceasta cerinţelor comunităţii locale de pregătire a forţei de muncă necesară. 

2009 – Se încheie reabilitarea şi extinderea clădirii şcolii, funcţionând începând cu acest 

an şi prima clasă de liceu, profil agricol. 

2011 – se înființează Liceul Tehnologic cu profil resurse naturale și protecția mediului, 

specializarea tehnician horticultor. 

2014 - se înființează școala profesională de 3 ani, renunțându-se la clasa a IX-a de liceu. 

2019 - se împlinesc 160 de ani de la înfiinţarea Şcolii Cotnari. 
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 La oricare moment aniversar spunem mai mult despre 

ce a fost şi încercăm doar să întrezărim ce va fi. Actul 

învăţării înseamnă continuitate: preluăm de la cei de di-

naintea noastră şi transmitem ce ştim celor de după noi. 

  „Ţine minte că acele lucruri minunate pe care le în-

veţi la şcoală rezultă din munca multor generaţii. Toată 

această moştenire ţi se dă pentru a o primi, onora şi pentru 

ca să adaugi la ea şi, într-o zi, s-o predai, cu respect şi 

credinţă, copiilor tăi.” (Albert Einstein). 

                                                                                                       

       Director,  

     Prof. Oana - Elena Pralea 
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GȂNDURI ALE FOȘTILOR ELEVI 
 
 

 “Viitorul meu a inceput de pe băncile școlii împreună cu zâmbetul de încurajare al 
profesorilor.”  
 
     Răzvan Borcoi, profesor de matematică  
     la Școala Gimnazială “Petru Rareș” Hîrlău  
 
 “Școala mea a fost, este și va rămâne mereu un loc de suflet. Am petrecut acolo cea mai 
pură perioadă a vieţii. De fiecare dată când îmi amintesc de şcoala mea, îmi apare în minte gândul 
că nu am profitat suficient de acea perioadă. Număram constant anii şi mă plângeam de faptul că 
trec foarte greu. În fapt, anii au zburat foarte repede. Îi rezum în minte într-o singură secundă. O 
secundă ce adună tot felul de trăiri, de la cele mai fericite, până la cele mai triste. Toate au avut un 
rol in formarea mea, la care au contribuit de asemenea și domnii profesori. Deși a trecut mult timp 
de când nu i-am vizitat la școala mea, profit de această ocazie ca să le mulţumesc pentru tot.” 
       
     Cristiana Beșleagă, elevă a  
     Colegiului Național de Artă “Octav Băncilă” Iași 
 
 “Dragă fostă școală, îți mulțumesc că ai făcut din mine omul de acum, că mi-ai adus pri-
eteni pe viață și că am avut profesori care m-au îndrumat pe un drum bun. Pffff, îmi aduc aminte 
de momentele frumoase, dar și amuzante cu prietenii și colegii mei. Îmi aduc aminte de primul 
“chiul”... de la ora de franceză, ce pot sa spun, nu se compară “chiulul” din gimnaziu cu cel din 
liceu. Vaiii, prima nota mică, 4, la matematica, în clasa a V-a... îmi era rușine să mă duc acasă la 
mama și la tata să le spun nota, dar, ce sa vezi, am ajuns la liceu și la mate numai 4, 5 și 6 
aveam!!! Ora de geografie, cu domnul Jam, era o feblețe de oră, povești care mai de care mai co-
pioase! Domul Pufuliuc, un profesor și un om deosebit, a făcut să îmi placă matematica, era o 
plăcere să merg la orele dumnealui! Ora de română, vai, vai, Doamne, țin minte și mă amuz... 
eram la ora de gramatică, conjugam verbe și doamna profesoară se plimba prin clasă și, când a 
ajuns la banca mea, dumneaei fiind cu spatele, m-am ridicat în picioare și, cu pixul, i-am ridicat 
un fir de păr! Noi, “Gașca“ celor patru din ultimele două bănci, am început să râdem și doamna ne 
tot întreba ce tot aveam! Bineînțeles ca nu aveam cum să îi spunem ce am făcut... chiar și în liceu 
îmi aminteam și povesteam, ne amuzam copios! Promovabilitatea de 100% la examenul de capac-
itate spune multe despre domnii profesori care ne-au pregătit…  
 Doamne, Doamne câte aș mai povesti… dar timpul nu mai are răbdare cu noi... și ce aș 
mai da timpul înapoi… Mulțumesc, școala general, pentru tot ce mi-am creat în decursul anilor 
petrecuți alături de tine! Îmi doresc ca timpul să se dea înapoi pentru a mai trăi ce am trăit cân-
dva… All our dreams can come true if we have the courage to pursue them!” 
      
     Elena-Diana Sînzianu, absolventă a  
     Colegiului Național “Ștefan cel Mare” Hîrlău 
 
 “La ceas aniversar, mă gândesc cu nostalgie că aceasta școală mi-a fost timp de 8 ani nu 
numai școală, ci și casă. Am trăit în direct toate transformările prin care a trecut această școală. S-
a schimbat aspectul clădirilor, s-au modernizat clasele și laboratoarele și atâtea altele. Dar ce a 
rămas la fel în acești 8 de ani este spiritul colectivului de profesori: dedicați, bine pregătiți, uniți, 
reale modele pentru elevi. Oameni care nu și-au pierdut idealismul și optimismul într-o lume în 
care rolul școlii și al educației este de multe ori minimalizat. Mă bucur că am făcut parte din 
această școală. Doresc primei ele școli ca la aniversarea celor 160 de ani de existență să se laude 
cu aceleași înalte standarde de civilizație și exigență.” 
      
     Cojocaru Andrei, elev al  
     Colegiului Tehnic de Transporturi și Construcții Iași 
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Creativitate 
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Dragă ŞCOALĂ, 

 

 Am simţit că pot să-ţi scriu ca unei vechi şi dragi prietene, aflată astăzi la ceas aniversar. 

Chiar dacă ai vârsta stră-străbunicilor mei, eşti plină de energie ca în anii tinereţii. Zâmbeşti nos-

talgic... uneori cu privirea pierdută în căutarea prietenilor de odinioară. Să ştii că îmi amintesc 

mereu momentele petrecute împreună şi, chiar dacă nu le rostesc numele tuturor, frânturi din 

conversaţiile despre tine, bătrână tânără şcoală, s-au transformat în temelia formării mele ca das-

căl.  

 Ţin să-ţi împărtăşesc speranţa mea că anii ce vor veni pentru mai tinerii noştri prieteni, 

copiii, vor fi ca în visurile lor. Sunt altfel decât foştii învăţăcei, însă au pasiuni frumoase şi sunt 

într-o continuă căutare. Te întrebi ce caută? Caută VIITORUL din spatele băncilor pitiţi şi ard de 

nerăbdare să păşească în viaţă cu mândria de a fi fost elevi la şcoala dintre vii. 

 Au trecut anii peste prietenia noastră... Câţi să fie? Cine stă să-i numere când în fiecare 

dimineaţă mă întâmpină în prag mici glasuri de copii care fac timpul să pară mai răbdător cu noi, 

oamenii şcolii. 

 Vreau să zâmbesc astăzi, vreau să le spun tuturor că am o prietenă care a împlinit 160 de 

ani... vreau... vreau să rămânem în amintirea şcolarilor noştri ca oamenii care le-au oferit cândva 

o picătură din sufletul lor. 

 

Cu respect,  

Prietena ta, Mariana 
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GÂND LA CEAS  ANIVERSAR 
 

Am  poposit  pe  meleaguri  cotnărene  odată cu vara anului 1995, încercând  să  descifrez mira-

colul care  transformă  locuri și oameni obișnuiți  ,,în ceva special”. Mi-a plăcut Școala Cotnari  din pri-

ma zi când am pășit în ea. Am întâlnit aici elevi pasionați de matematică și dornici de afirmare.  

Acum, când au trecut încă 24 de veri, am înțeles că în acest colț de univers, singurul miracol este 

și va rămâne OMUL. Au avut loc multe transformări prin care școala a trecut (reabilitare corp vechi, 

construire corp nou, s-au modernizat clasele și laboratoarele, s-a introdus internetul, s-a schimbat denu-

mirea școlii și atâtea altele). Dar ce a rămas la fel în toți acești ani este spiritul corpului didactic-

învățători, profesori și ingineri dedicați meseriei, bine pregătiți, uniți, modele demne de urmat pentru 

elevi. 

Pentru mine școala este și va rămâne o mare familie în care profesorul are un rol esențial în for-

marea elevului, în desăvârșirea personalității acestuia. 

Doresc ca în anii ce urmează această instituție să fie tot mai mult cunoscută în țară și străinătate 

prin rezultate deosebite ale elevilor și cadrelor  didactice. 

 

                                                                                

                                                                                Prof. Minciună Adrieana 
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CREATIVITATEA ÎN  ȘCOALĂ 

 

Oricine poate fi creator și în orice situație de viață poate fi posibilă creativitatea. Dacă 

viața cere astăzi ca omul să acționeze rapid și creator, înseamnă că SUCCESUL ȘCOLII depinde 

în primul rând de capacitatea ei de a educa gândiri disciplinate și creatoare, cu inițiative. 

 

Cu cât elevii sunt solicitați mai des și integrați în diferite situații de învățare, cu atât se 

consideră că aceștia progresează în dezvoltarea propriei creativități. Profesorul are nobila misiu-

ne de a forma la elevi capacitatea de a gândi creator. S-a remarcat faptul că jocul, educația și cre-

ativitatea se suprapun până la contopire, lucru foarte important și necesar pentru copilul în for-

mare, în devenirea lui ca persoană socială. 

 

Studiile existente despre creativitatea școlarului demonstrează că se pot aborda o multi-

tudine de experimente care să demonstreze performanțele unui individ în ceea ce privește expre-

sivitatea emoțională, gradul de complexitate a unui produs realizat, combinarea metodelor apli-

cate, perspectivele vizuale, umorul personal și bogăția imaginației, viteza de angajare creativă și 

capacitatea individuală de depășire a limitelor. 

 

Pentru îmbunătățirea creativității școlare, o strategie de acțiune ar fi posibilitatea valori-

ficării acesteia și prin activități extracurriculare precum: concursurile școlare, excursiile temati-

ce, vizitele la muzee, organizarea de expoziții cu lucrări creative, teatrul școlar, serbări și parte-

neriate cu alte instituții. 

 

Fiecare act creativ este rezultatul unui freamăt lăuntric al copilului, iar cultivarea creati-

vității acestuia în școală poate constitui o pornire pentru dezvoltarea și afirmarea ei la nivelul 

vârstelor următoare (adolescență, maturitate). 

      Prof. înv. primar Luminița-Eleonora Mînicariu 
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NELINIȘTE 

 

 de Diana Ana-Maria Radu 

 
Te simți împlinit... 

Visezi cu ochii deschiși... 

Cânți... 

Dar dintr-odată totul se năruie 

Un vis devine-o amintire. 

Te simți pierdut... 

Disperi. 

Nu știi ce cale să alegi... 

Să mergi... sau să rămâi pe loc ?! 

Și parcă un moment te liniștești, 

Trăiești din amintiri, 

Din vise și dorințe, 

Ce-odată păreau ușor de împlinit 

Dar... timpul e hain. 

Nu vrea s-aștepte, 

Te pune să alegi. 

Și tot ce este-n jurul tău a devenit greoi... 

Ai vrea să te ascunzi. 

Ești zbuciumat, căci ai primit o palmă 

Ce te-a făcut să nu mai știi nici cine ești 

Și nici ce vrei. 

Tu ai un ideal de-atins 

Și-o cale de urmat. 

Dar uite vezi, că nu te lasă... 

Și strângi din dinți, 

Și plângi și țipi... 

Și nimeni nu te ia în seamă, 

E ca și cum tu nu ai fi, 

Dar vocea conștiinței tale te mustră: Mergi mai departe! 

Nu plânge, căci lacrimile tale pe ei nu-i dor. 

Acceptă și fă ceea ce vor. 

Tu vrei să ai un viitor?! 
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FAMILIA 

de Lavinia Plugaru 

„Familia este raiul pe Pământ într-o lume 

nemiloasă„ (Christopher Lasch) 

Familia..., un cuvânt simplu, dar cu o valoare inestimabilă... poate cel mai sensibil cuvânt! 

Ea nu este doar un grup de oameni legați prin același sânge. Reprezintă speranță, forță, gri-

jă și iubire. 

Familia este școala în care examenele nu se termină și nici nu poți absenta de la ele. Este 

locul în care nu te poți ascunde nici măcar de tine însuți. Cineva îți va simți durerea. Cineva va fi 

mereu acolo să-ți aducă aminte cine ești. Familia este un drum presărat cu fericire și împliniri, cât 

și cu dezamăgire și cu durere, dar care va duce, sigur, spre maturitate. Nu este formată doar din 

mama, tata și frați, ci verișori, mătuși, unchi, bunici, tuturor celor cărora ne curge același sânge prin 

vene. Uneori, unii dintre ei ne părăsesc și ne dăm seama că nu am apucat să le spunem cât de mult 

îi iubim. Ne încearcă păreri de rău și ne promitem să nu mai lăsăm să se întâmple vreodată. Ei vor 

fi mereu familia noastră dincolo de viața pământească, căci au fost mereu acolo când am avut nevo-

ie chiar și de o îmbrățișare... 

Este refugiul nostru față de lumea exterioară, e mângâierea ce ne vindecă sufletul. E locul 

în care nimeni nu judecă și ne acceptă așa cum suntem, formându-ne cu grijă, spre binele nostru. 

Familia reprezintă oamenii ce ne așteaptă acasă în fața ușii cu zâmbetul pe față. Sunt oame-

nii care ne oferă iubire necondiționată. Daaa! Familia e totul, căci după ce mulți oameni au bătut la 

ușa  sufletelor noastre și au făcut ravagii, ea rămâne să vindece, să mângâie, să asculte și să înțelea-

gă... 

Fără familie nu am fi nimic. Suntem pierduți fără familie, căci are puterea de a ridica și de 

a susține sufletul nostru. Familia întregește Universul. Însuși Universul reprezintă o întreagă fami-

lie. O familie în care iubirea se revarsă peste toți. 

Unele lucruri, poate, se schimbă, dar noi începem și sfârșim cu familia... 
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TOAMNA VINE-ACASĂ 

de Bărbăcuț Ioana-Denisa 

 

Afară toți salcâmii plâng… 

“Le e mult prea dor de vară!” 

Șoptește vântul cel păgân 

Dând zvon mare în țară. 

 

Cerul pare-îndurerat 

Plângând cu lacrimi efemere 

Și codrul pare supărat, 

Făcându-și veșmântul pulbere-arămie. 

 

Marea e învolburată, 

Turbează de durere. 

Mama natură-I mâniată 

Că fiica Vară-i piere. 

 

Păsările împușcă aerul sălbatic 

Plecând cu miile, în masă, 

Urmărite totuși de un gând apatic: 

“Oh, Toamna vine-acasă!” 
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UN APUS ȘI-UN RĂSĂRIT DE VARĂ 

de Bărbăcuț Ioana-Denisa 

 

Soarele a pierdut bătălia. 

Stă întemnițat după dealurile negre! 

Luna și-a deschis cochilia 

Și dezmiardă pământul care piere 

 

Cerul sângeriu din urma crâncenei lupte 

Este înghițit, cat ai clipi,  

De-o boltă neagră, cu stele multe și mărunte 

Ce-ascund dorințele tale atât de vii. 

 

Arșița e-nlocuită de răcoare 

Spre disperarea pământului încins, 

Care cere o porție de-alinare 

Când regele soare îl chinuie-ntr-un cuptor încins. 

 

Dar, ușor, ușor cerul se luminează 

Regele iese stăpân dintre gratii, 

Învinge luna și tronează, 

Din nou, deasupra unei sălcii! 
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COPIII 

de Bărbăcuț Ioana-Denisa 

 

Te-ai gândit vreodată 

De ce copiii sunt atât de fericiți? 

Poate că n-au atâtea griji, 

Poate sunt mai iubiți... 

 

De ce sunt atât de optimiști? 

Niciodată nu-i vezi triști 

Oricând i-ai privi  au zâmbetul pe față, 

Când îi vezi te-ncântă cu-a lor poftă de viață. 

 

Inima li-e pură, plină de bucurie, 

Chiar dacă, uneori, mai fac cate-o prostie. 

Chiar și un băț poate părea un uriaș, 

Dacă privești adânc în ochiul unui copilaș. 
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          ’’Experimente distractive’’  

           În anul școlar precedent, am avut ocazia ca în săptămâna Școala altfel să merg alături de 

doamna profesoară de chimie și prietena mea, Denisa, la grădinița din sat. Aici, împreună, i-am 

încântat pe cei mici cu diferite experimente chimice care le-au stârnit curiozitatea și amuzamentul. 

         Pentru mine a fost ceva cu totul deosebit, mai ales pentru că nu lucrasem niciodată în fața 

unui public așa numeros. Și ce public! Preșcolarii au fost numai ochi și urechi pe tot parcursul 

activității, punând întrebări nenumărate și amuzându-se ori de câte ori făceam câte o glumă ca să 

ascundem micile greșeli provocate de emoții. 

        Fiind încă micuți, nu le-am putut explica exact experimentele, dar asta nu a părut să-i deran-

jeze, ba mai mult, totul pentru ei părea magic: felul în care substanțele își schimbau culoarea, vul-

canul a erupt, spumă multă “pastă de dinți pentru elefanți”, „oul scafandru” „înota” în sus și în jos 

în oțet, până când a rămas fără coajă. Toate vor rămâne un mister pentru ei până când vor ajunge 

la școală.  

        La finalul activității am fost copleșită când cei mici au venit și ne-au strâns în brațe, spunând 

că abia așteaptă să revenim, iar ca să imortalizăm momentul am făcut câteva  poze cu prichindeii. 

Sincer, chiar aș mai repeta experiența! A fost extraordinar! 

DENISA BĂRBĂCUȚ 

DENISA ȘERBAN 

Clasa a VIII-a 
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ELEVII DIN COTNARI, MICI ASTRONOMI LA ASTROCLUBUL “PEGAS” 

 

Începând cu anul 2017, elevii din comuna Cotnari au primit cu bucurie vestea înfi-

ințării unui astroclub în cadrul Bibliotecii Publice Cotnari, pe care l-au frecventat ori de câte 

ori au avut ocazia. 

 În cadrul activităților astroclubului, au avut loc diverse experimente, excursii, de-

plasări în vederea observațiilor astronomice și proiecte, care au permis finanțarea acestora și 

achiziționarea de echipamente specifice. 

 Astfel, în ultimii doi ani, Școala Profesională “Ștefan cel Mare” Cotnari, împreună cu 

Biblioteca Publică Cotnari și alți parteneri din domeniul astronomiei, a derulat două proiecte 

educaționale, denumite “Pegas 2.0 – Primii pași în astrofotografie” și “Pegas 3.0 – Astronomie 

solară”, proiecte finanțate prin Fondul Științescu, manageriat de Fundația Comunitară Iași și 

cofinanțate din bugetul local al UAT Comuna Cotnari. 

 Din numeroasele activități realizate, amintim doar două, care s-au axat pe latura prac-

tică a învățării non-formale: “Cum ar fi viața pe Marte” și Experimentul “Eratostene.” 

 Prima activitate menționată  a avut loc în ziua de 29 martie 2018, la Școala Profesion-

ală “Ștefan cel Mare” Cotnari, Laboratorul de Științe. Activitatea a constat în descoperirea 

cunoștințelor științifice de bază necesare pentru ca oamenii să supraviețuiască pe planeta Mar-

te. Subiectul a fost dezvoltat utilizând cunoștințe inter- și trans-disciplinare din mai multe 

domenii științifice: astronomie, fizică, chimie, biologie, pentru a înțelege posibilitatea susține-

rii vieții pe Marte, având în vedere condițiile de mediu existente pe planetă. Participanți au 

fost elevi din clasele gimnaziale, membri ai astroclubului, dar și elevi din clasele primare, atra-

și de ineditul activității. Coordonatori au fost Oana -Elena Pralea, director și profesor de 

chimie-fizică al Școlii Profesionale “Ștefan cel Mare” Cotnari și Bogdan Marian, cercetător 

științific la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași. 

  Concluzia a fost că Marte este unul dintre cele mai interesante locuri din sistemul nos-

tru solar atunci când vine vorba de căutarea vieții în afara planetei noastre și supraviețuirea 

pământenilor care vor ajunge pe alte planete. Dar Marte vine cu multe provocări pe care 

omenirea nu le-a întâmpinat niciodată, iar pentru a le depăși, trebuie să le studiem și să 

învățăm cât mai multe despre ele, aici pe Pământ. 

    

https://www.facebook.com/oanaelena.pralea?__tn__=K-R&eid=ARDmdkAdSrfz5-hdZjFSiOVmnpDp80pyuNva8cr5Zx8r4g-W5ym8eHi_OYSV9aQKhvw6XrCSnYCi2EAs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD4l6eJ9TClLTQrM2Wl6SXGGUE-JAyC77w-hE5kzmx9E7RgHOc2vBcPe5mjVZey1DvnJtQ8n01S6PxBCEOD_KL77
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 A doua activitate – Experimentul “Eratostene”, a avut loc pe data de 21 martie 2019, cu 

ocazia echinocțiului de primăvară. Astroclubul “Pegas” a organizat un atelier de astronomie 

practică, la care au participat elevii Școlii Profesionale Ștefan cel Mare Cotnari, îndrumați de 

profesor Oana-Elena Pralea. Tema atelierului a fost legată de momentul astronomic al acestei 

perioade - echinocțiul de primăvară, prilej cu care elevii au reconstituit faimosul experiment prin 

care astronomul grec Eratostene din Cyrene a calculat pentru prima dată dimensiunea Pământului 

în urmă cu mai bine de 2000 ani. Primul pas din desfăşurarea experimentului a constat în deter-

minarea orei exacte a amiezii utilizând programul Stellarium pentru ziua de 21 martie 2019, data 

echinocţiului de primăvară. La ora corespunzătoare, s-a plasat un băț în poziție verticală cu 

lungimea de un metru într-un loc însorit din curtea şcolii şi s-a măsurat umbra sa de cel puţin 5 

ori. S-a urmărit calcularea valorii unghiului făcut de razele solare cu bățul, care este o măsură a 

poziției pe glob a locului de desfășurare a experimentului. Dacă considerăm o locaţie cu aceeaşi 

longitudine situată pe Ecuator, unde umbra băţului este în acel moment 0 cm, se poate calcula 

circumferinţa Pământului apelând la proporţionalitatea dintre unghiul la centru al cercului şi 

lungimea arcului de cerc pe care acesta îl subîntinde. Valoare obținută a circumferinței 

Pământului a fost de 40258 km și raza de 6407, valori destul de apropiate de cele reale. Experi-

mentul Eratostene este un proiect internațional în care elevi de pe toate continentele cooperează 

pentru a reproduce cu cât mai mare precizie unul din cele mai importante experimente științifice 

care au modelat știința, tehnologia și cultura de-a lungul istoriei civilizației umane. La această 

ediție au participat aproximativ 5877 școli din 105 țări (detalii la https://eratosthenes.ea.gr/). 

 Aceste activități reprezintă, pentru elevii din mediul rural, un prilej de învățare a noi abil-

ități și capacități, într-un domeniu inedit, dar și ocazia socializării și muncii în echipă cu elevi din 

alte regiuni, pasionați de astronomie și de minunile pe care știința le pun la dispoziția noastră 

pentru a crea o viață mai bună.  

 

DORIN COZAN,  

bibliotecar la Biblioteca Publică Cotnari, 

coordonator al Astroclubului “Pegas” 

PS: Pentru a urmări activitățile astroclubului se poate accesa următorul link: https://

www.facebook.com/astroclubulpegas/  

         

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feratosthenes.ea.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1wqDxWTuu-_u1lxt9ylMHplX8bJ17BxBbcOf5XAB3VA8Fx1tRb7uyzK54&h=AT0QE2h4UafdF5rymWhCclGOR4KzhnnR1PvXe0p1eonRZhdorXSh-p2hWIqIvqVK1wvH768DhQbC59_-KU1bHqMK3lGu2kqxLzCLxtr1Ah0n2Ka02qStb
https://www.facebook.com/astroclubulpegas/
https://www.facebook.com/astroclubulpegas/
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Excelență în educație -  

olimpiade și concursuri școlare 
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Anul trecut am participat pentru prima dată la Concursul Național de 

Matematică “Olimpiada satelor din România”. Am ajuns la etapa națională, 

care s-a desfășurat la Cluj, timp de trei zile , 11-13 mai 2018.  Aici am obținut o 

mențiune și am fost mândru de rezultat. Mulțumesc pentru sprijinul acordat în 

pregătirea pentru toate etapele concursului doamnei profesor Adrieana Minciu-

nă! 

Anul acesta am fost tot la Cluj, de data aceasta la Concursul Național de 

Fizică și Chimie “Impuls perpetuum”, unde am obținut Premiul al III-lea, la 

etapa națională, care s-a desfășurat în perioada 22-26 iulie 2019. Am fost onorat 

să reprezint județul Iași și Școala Profesională “Ștefan cel Mare” Cotnari și să 

urc pe podium alături de ceilalți premianți.  

Mulțumesc pentru tot suportul acordat de domnișoara director Oana-Elena Pralea, în 

pregătirea pentru concurs și pentru creditul acordat.  

Mulțumesc de asemenea profesorilor mei care m-au încurajat și m-au susținut în perioad-

ele de pregătire pentru concursurile menționate! 

Aceste rezultate mă responsabilizează să mă pregătesc în continuare și pentru alte con-

cursuri. 

       FRANCISC-MATIA COZAN, 

         clasa a VII-a B 
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 Acum 2 ani am participat la etapa 

națională a concursului de limba și literatura 

română ’’ Universul  Cunoașterii prin Lectură’’. 

Aceasta s-a desfășurat la Galați, unde am fost 

împreună cu o echipă formată de încă trei fete, 

câte una din fiecare clasă,  și o doamnă 

profesoară de limba și literatura română. 

             Atmosfera a fost una foarte plăcută  și 

prietenoasă pe tot parcursul șederii. Am întâlnit 

persoane minunate, am mâncat mâncare bună, m

-am simțit foarte bine și aș repeta oricând această 

experiență. 

                    

       ELENA DELIA ACASANDREI 

                   Clasa a VIII-a 
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“NEVOIA DE CUNOAȘTERE” -  PROIECT EDUCAȚIONAL 

JUDEȚEAN 

 În școala noastră, perioada februarie – aprilie 2019 s-a desfășurat 

a VI-a ediție  a proiectului educațional Concursul județean “Nevoia de 

cunoaștere”, aprobat în CAEJ  al ISJ Iași. 

                  Având ca motto “Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării cre-

atoare și bucuria cunoașterii” (Albert Einstein), proiectul și-a propus de la prima ediție să sta-

bilească relații clare între cunoștințele, capacitățile, aptitudinile, competențele și valorile care 

aparțin unor discipline distincte, din perspectivă interdisciplinară - Științele Pământului 

(geografie, fizică, chimie, biologie) și educație plastică, TIC și limba și literatura română. Astfel, 

încercăm să oferim situații educative corespunzătoare inteligențelor dezvoltate la fiecare elev în 

profiluri intelectuale unice, ce regresează într-un mediu în care inteligența este măsurată prin 

teste  “cu hârtie și creion”. 

                   Secțiunile propuse: eseu, poster, fotografie, prezentare ppt dezvoltă elevilor capaci-

tatea de cunoaștere, explorare, investigare a lumii înconjurătoare, prin cunoștințe științifice, prin 

nevoia omului de a transforma natura în folosul său, dar și prin asumarea răspunderii de a limita 

efectele acțiunilor sale asupra echilibrului natural, ducând și la o evoluție personală în domeniul 

științific, literar, estetic. 

                   Au participat direct sau indirect 155 de elevi și 30 de cadre didactice din 24 de școli, 

atât din mediul urban  cât și din mediul rural, din care 54 de elevi au fost premiați. Juriului a fost 

format din cadre didactice din școala organizatoare și școlile partenere, bibliotecar, elevi din 

Consiliul Elevilor, pasionați de științe și monitor ISJ. 

                                                                                    Coordonator proiect, 

      PROF. OANA- ELENA PRALEA 
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OLIMPIADA DE LECTURĂ CA ABILITATE DE VIAȚĂ, faza județeană 

 

2017-2018  PREMIUL III, Acasandrei Delia-Elena, clasa a VI-a, îndrumător prof. Radu Carmen 

2016-2017 PREMIUL III, Damir Valentina-Diana, clasa a VIII-a, îndrumător prof. Radu Carmen 

2015-2016 PREMIUL III, Beșleagă Elena Cristiana, clasa a VII-a, îndrumător prof. Țibulcă 

Mihaela 

                   MENȚIUNE, Plugaru Lavinia Gabriela, clasa a VIII-a, îndrumător prof. Radu Carmen 

  

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, faza județeană 

 

2018-2019   PREMIUL II,  Acasandrei Delia-Elena, clasa a VII-a, îndrumător prof. Radu Carmen 

                    PREMIUL III, Beșleagă Ingrid-Melisa, clasa a VI-a, îndrumător prof. Țibulcă Mihaela 

2016-2017  MENȚIUNE, Acasandrei Delia-Elena, clasa a V-a , îndrumător prof. Radu Carmen 

                    MENȚIUNE, Damir Valentina-Diana, clasa a VII-a, îndrumător prof. Radu Carmen 

 

OLIMPIADA ’’UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ’’, faza județeană 

 

2017-2018 PREMIUL III, Acasandrei Delia-Elena, clasa a VI-a, îndrumător prof. Radu Carmen 

                  MENȚIUNE, Beșleagă Ingrid-Melisa, clasa a V-a, îndrumător prof. Țibulcă Mihaela 

2016-2017 PREMIUL I, Acasandrei Delia-Elena, clasa a V-a, îndrumător prof. Radu Carmen 

                  PREMIUL III, Damir Valentina-Diana, clasa a VIII-a, îndrumător prof. Radu Carmen 

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ ȘI CHIMIE ’’IMPULS PERPETUUM’’, faza 

județeană 

 

2018-2019 PREMIUL I, Cozan Francisc Matia, clasa a VI-a 

                  MENȚIUNE , Cocîrță Dimitrie, clasa a VII-a; Bărbăcuț Ioana, clasa a VII-a 

2017-2018    PREMIUL III, Acasandrei Delia-Elena, clasa a VI-a; Cocîrță Dimitrie, clasa a VI-a; 

Bărbăcuț Ioana, clasa a VI-a. Îndrumător, prof. Pralea Oana-Elena.                                                                                                               

 

CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ OLIMPIC PENTRU O ZI, faza județeană 

2018-2019 PREMIUL II, Cozan Francisc Matia, clasa a VI-a 

 

                MENȚIUNE , Cocîrță Dimitrie, clasa a VII-a; Bărbăcuț Ioana, clasa a VII-a; Beșleagă 

Ingrid-Melisa, clasa a VI-a; Steclaru Octavian, clasa a VI-a 

2017-2018 PREMIUL I, Cozan Francisc Matia, clasa a V-a 

                  MENȚIUNE, Băean Alexandra, clasa a V-a; Cocîrță Dimitrie, clasa a VI-a ; Acasandrei 

Delia, clasa a VI-a. Îndrumător, prof. Minciună Adrieana. 
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IOANA-LAURA BUDEANU 

 

PREMIUL I , “TRADIȚIILE ADUC BUCURIE”, EDIȚIA A II-A, SECȚIUNIEA CREAȚIE VI-

ZUALĂ (ȘCOALA GIMNAZIALĂ DELENI) 
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ANSAMBLUL FOLCLORIC “COPIII CĂTĂLINEI” 

 

În anul 2018 m-am hotărât să-i învăț pe elevii mei, atunci în clasa a II-a, dansuri populare. Am 

decis să fac acest lucru deoarece am vrut să transmit tinerei generații dragostea pentru folclorul nostru 

românesc. 

După ore de repetiții, am avut satisfacția muncii depuse: am format ansamblul folcloric “Copiii 

Cătălinei”. Primul spectacol a avut loc în Anul Centenarului Marii Uniri. Ce poate fi mai frumos?! Au 

urmat altele precum și participări la concursuri școlare de unde ne-am întors cu premii: “Tradițiile aduc 

bucurie”, organizat de Școala Gimnazială Deleni – premiul I; “Copilăria, armonie și culoare”, inițiativa 

Școlii Gimnaziale Sticlăria – premiul I; “Flori de cireș” organizat de Școala Gimnazială “Cezar Petrescu” 

Hodora. 

Sper ca activitatea ansamblului să continue pentru că am reușit să sădesc în sufletele acestor copii 

sămânța dragostei pentru ce-i frumos, pentru dansul popular. 

 

      ÎNVĂțĂTOR STECLARU ANIȘOARA 

 



33 

 

Școala profesională:  

specializarea de horticultor 
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SPECIALIZAREA DE HORTICULTOR 

 

Calificarea horticultor oferă o pregătire tehnică în domeniul horticultură, care permite 

celui instruit aplicarea cunoștințelor dobândite prin orele de instruire teoretică la executarea prac-

tică manual sau mecanizat, a unor lucrări în culturile horticole. 

Horticultorii sunt lucrători calificați în agricultură, orientați către piață, care planifică, 

organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru cultivarea și recoltarea plantelor horti-

cole (legume, pomi fructiferi, flori, vița de vie, plante decorative). 

Pe parcursul celor 3 ani de studiu elevii învăță, în cadrul diferitelor module, despre: 

• mașini și utilaje agricole din domeniul horticol care includ: tractorul, plugul, grapa, freză, 

combinatorul, cultivator, combina de recoltat, mașini de erbicidat și fertilizat; 

• tehnici de efectuare a lucrărilor agricole; 

• identificarea și combaterea buruienile, bolilor și dăunătorilor din culturile agricole; 

• cunoașterea și aplicarea teoretică și practică a lucrărilor specifice celor patru domenii ale hor-

ticulturii și anume: legumicultură, pomicultură, viticultură și floricultură. 

             În cadrul modulului de legumicultură elevii învăță despre: clasificarea plantelor legumi-

cole, tehnologia de obținere a răsadurilor de legume, modalitatea de realizare a serelor, solariilor 

și răsadnițelor,  tehnologia de cultivare a legumelor, bolile și dăunătorii plantelor legumicole. 
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Modulul de pomicultură include recunoașterea ramurilor și a speciilor pomicole, 

principalele metode de altoire a pomilor, plantarea pomilor, tăierile de formare și creștere a 

pomilor, tehnologia de înființare a plantațiilor pomicole, bolile și dăunătorii pomilor și ar-

buștilor fructiferi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura viței de vie presupune studierea soiurilor de viță de vie, modului de obți-

nere a viței de vie, tăierile de formare și creștere, lucrările în verde aplicate, tehnologia de 

înființare a viței de vie, bolile și dăunătorii viței de vie. 
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În cadrul modulului de floricultură elevii studiază tipologia speciilor floricole, mo-

dalitatea de înmulțire și creștere a florilor, bolile și dăunătorii florilor. 

 

. 

 

În cadrul celor trei ani de 

studiu orele teoretice se 

îmbină cu orele de laborator 

tehnologic și instruire prac-

tică pentru toate modulele 

studiate 
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Demersuri de internaționalizare 
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PROIECTUL „MANAGEMENT AL CLASEI INOVATOR PENTRU PREVENIREA 

ABANDONULUI ȘCOLAR” (2018-1-RO01-KA101-048336) 

 

 Colectivul de profesori al Școlii Profesionale „Ștefan cel Mare” Cotnari are bucuria să 

vă aducă la cunoștință că în cadrul instituției noastre, în perioada 1 iunie 2018 – 31 mai 2019, s-a 

implementat Proiectul „MANAGEMENT AL CLASEI INOVATOR PENTRU PREVENIREA 

ABANDONULUI ȘCOLAR”(2018-1-RO01-KA101-048336), proiect de mobilitate în domeniul 

educației școlare finanțat cu 14050 euro prin Erasmus+, programul Uniunii Europene pentru ed-

ucație, formare, tineret și sport în perioada 2014-2020. 

 În urma analizelor din cadrul consiliilor profesorale și al lectoratelor cu părinții am iden-

tificat ca prioritară formarea cadrelor didactice în vederea dobândirii de competente privind 

managementul clasei, dezvoltării abilităților de comunicare și empatizare, dobândirii de instru-

mente eficiente de mediere a conflictelor și negociere, perfecționării competențelor de 

promovare a unei relaționări pașnice, armonioase, constructive cu și în interiorul gupului de ele-

vi prin activități specifice educației nonformale. 

 Instituția noastră a venit în întâmpinarea acestei nevoi prin identificarea și promovarea 

surselor de formare atât prin consultarea ofertei Casei Corpului Didactic Iași, prin initierea de 

parteneriate de învățare prin schimburi de bune practici cu instituții similare naționale, dar și 

prin accesarea ofertei de cursuri de formare internaționale, îndeosebi cele finanțate de Comunita-

tea Europeană prin programul Erasmus+. 

 Pentru a veni în întâmpinarea nevoii de formare a cadrelor didactice din școala noastră 

in domeniul managementului clasei pentru corectarea riscului de abandon scolar si a comporta-

mentelor de tip bullying am identificat in oferta de oportunități Erasmus+ a site-ului 

schooleducationgateway.eu cursul de formare „Harmony and learning! – Promoting harmony 

through class management and mediation techniques to reduce early school leaving” organizat 

de Associação Edu2grow din Portugalia (https://erasmusplusdominou.wordpress.com/harmony-

and-learning/). 
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 Majoritatea abordărilor educaționale ale acestui curs sunt inspirate de pedagogia constructivistă. 

Cursul este structurat pe cinci module: 1. Cultura și interculturalitate 2. Comunicare 3. Manage-

mentul conflictului 4. Medierea 5. Dinamica grupurilor. Transformarea unui grup intr-o echipă. 

Prin activitățile de fomare oferite de acest curs desfășurat în perioada 20 – 26 august 2018, în Cal-

das da Rainha, Portugalia, cinci cadre didactice reprezentând Școala Profesională „Ștefan cel Mare” 

Cotnari au dobândit competențe de comunicare prin lucru în echipă în cadrul unui proiect inter-

național, de identificarea stereotipurilor și prejudecăților în clasă, a manifestărilor externe a 

relațiilor pozitive de colaborare în educație, instrumente și metode pentru îmbunătățirea calității 

comunicării, pentru abordarea și medierea conflictelor și consolidarea grupului de elevi în vederea 

ameliorarii relațiilor din grup prin activități de colaborare. De asemenea, cele cinci cadre didactice 

au învățat cum să disemineze informațiile dobândite în cadrul programului de formare la intoarcer-

ea în instituție atât colectivului școlii cât și altor cadre didactice din instituții similare, atât pe plan 

local cât si internațional. De asemenea, acest program de fomare a oferit celor cinci reprezentanți ai 

școlii noastre posibilitatea de a consolida capacitatea de internaționalizare a instituției noastre prin 

inițierea de proiecte de parteneriate strategice în educația școlara cu institutii din alte țări europene. 

Un aspect deosebit al acestei formări a fost reprezentat de oportunitatea de a promova o imagine 

pozitivă a țării noastre. 

În perioada septembrie 2018 – mai 2019 s-au desfășurat activitățile de diseminare organizate de 

echipa de proiect a instituției noastre cu scopul de a populariza experientele mobilității și opor-

tunitățile oferite de programul Erasmus+ și de a valoriza si transfera cunoștințele și competențele 

dobândite de către participanții la mobilitate. 

      

     MANAGER PROIECT, 

DIRECTOR PROF. PRALEA OANA-ELENA 

PERSOANA DE CONTACT, 

PROF. TĂNASE CRISTINA-ȘTEFANIA 
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Prof.înv.primar Pintilie Mariana 

Director prof. Pralea Oana-Elena 
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Prof. Tănase Cristina-Ștefania 
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Disclaimer RGDP 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu carac-

ter personal și libera circulație a acestor date. 
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