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Inaugurarea unei noi școli pentru copiii 
din Balș

Cei 190 de elevi din satul din Balș beneficiază, începând de pe 3
octombrie, de o școală nouă și modernă, prevăzută cu șase săli de
clasă, două laboratoare, o cancelarie, un cabinet al directorului,
secretariat, o bibliotecă cu sală de lectură. De asemenea, cu
sprijinul Consiliului Local Balș, a fost amenajat terenul de sport al
școlii, precum și un loc de joacă pentru copii. 

La festivitatea de inaugurare au participat președintele Consiliului
Județean Iași, Costel Alexe, vicepreședintele Consiliului Județean
Iași, Sorin Afloarei, deputatul Alexandru Muraru, directorul
adjunct AFIR, Liviu Bulgaru, primari din județele Iași și Suceava,
reprezentanți ai autorităților publice locale, constructori,
proiectanți, cadre didactice, părinți și copii. Inspectoratul Școlar
Județean Iași a fost reprezentat de prof. dr. Florentin Traian
Ciobotaru, Inspector Școlar General Adjunct, și de prof. Irina
Zamfirescu, inspector școlar pentru fizică. 

Înființată la data de 1 octombrie 1910 în tinda bisericii din sat,
școala din Balș a traversat decenii de istorie, crescând și
transformându-se prin dăruirea celor care au așezat educația la
temelia comunității. În discursul de inaugurare, prof. Cristina
Perju, director al unității de învățământ, a rememorat aceste
momente-reper ale devenirii școlii care, în prezența autorităților
locale și județene, cu binecuvântare arhierească, a pornit pe un
nou drum.
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Grădina de învățare, liniște și relaxare

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25, Iași derulează proiectul
Grădina de învățare, liniște și învățare, finanțat prin programul Start
ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for
Tomorrow. Proiectul constă în amenajarea, în curtea grădiniței, a unei
zone delimitate pentru activități de învățare, liniște, relaxare și
ecologizare, destinate celor 252 de preșcolari ai unității care vor avea,
astfel, posibilitatea de a petrece timp într-o zonă liniștită și atractivă.

Ajutați de cadrele didactice, copiii vor participa, în cadrul proiectului,
la activități diverse, specifice vârstei: Culorile copilăriei - preșcolarii vor
face cunoștință cu grădina de învățare, liniște și relaxare; Creștem
împreună - copiii vor planta în curtea grădiniței puieți de brad
argintiu, tuia și flori; Zâmbet și culoare - beneficiarii proiectului vor
realiza desene pe asfalt și se vor bucura de competiții sportive.

Activitățile din proiect presupun și dobândirea de noi competențe: de
relaționare și asumare a rolurilor, de respectare a regulilor, de
învățare în mediul outdoor.

Școală sigură, fără port sau folosire de obiecte periculoase

Luni, 3 octombrie 2022, polițiștii din cadrul Biroului de
Siguranță Școlară au realizat activități cu caracter informativ -
preventiv cu elevii Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași.
S-au punctat aspecte specifice prevenirii violenței fizice și
psihologice, deținerii/ consumului și traficului de droguri,
portului de obiecte periculoase. S-a insistat, totodată, asupra
răspunderii juridice a elevilor minori (disciplinare,
contravenționale și penale) care comit fapte antisociale, dar și
asupra răspunderii civile a părinților/ reprezentanților legali ai
acestora.

Reprezentanții Biroului de Siguranță Școlară, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Iași, au relansat, marți, 4
octombrie, Campania Școală sigură, fără port sau folosire de
obiecte periculoase, printr-o activitate derulată tot la Colegiul
Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași. Afișul conținând mesaje
relevante despre normele legale urmează să fie expus la
intrarea în școli, astfel încât elevii să fie informați cu privire la
consecințele juridice în cazul comiterii unor fapte antisociale
în mediul școlar. 

Campania de prevenire a portului și a folosirii, fără drept, de obiecte periculoase în unitățile de învățământ
preuniversitar din județul Iași are ca scop informarea elevilor, părinților și personalului unităților de învățământ
preuniversitar cu privire la existența infracțiunii de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase,
incriminate de articolul 372 din Codul Penal, la consecințele juridice și la răspunderea penală pentru săvârșirea
acestei infracțiuni, dar mai ales referitor la riscul portului sau folosirii unor astfel de obiecte în mediul școlar.
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În perioada 3 -7 octombrie, Colegiul Național „Costache Negruzzi”
a marcat 127 de ani de educație și cultură. Seria de evenimente
dedicate acestui moment aniversar s-a deschis luni, 3 octombrie,
cu o incursiune în lumea artelor plastice și a book-trailerelor, a
competițiilor lingvistice și sportive, urmate de călătorii virtuale
inedite.

Ziua de marți, 4 octombrie, a însemnat o celebrare în cadrul festiv
oferit de Aula Mihai Eminescu a Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, în prezența conducerii Colegiului Național „Costache
Negruzzi", a profesorilor și a elevilor colegiului. Echipa
Inspectoratului Școlar Județean Iași, coordonată de Inspector
Școlar General prof. Luciana Antoci și de Inspectorii Școlari
Generali Adjuncți, prof. dr. Traian Florentin Ciobotaru și prof.
Cristian Pravăț, a fost însoțită de directori ai școlilor ieșene și a
participat la acest eveniment alături de reprezentanții
autorităților locale și ai Universității „Alexandru Ioan Cuza" Iași.

Miercuri, 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației a constituit
prilej de reflecții despre școală, educație, cultură în paradigme
negruzziste, în afara spațiului școlii.

Zilele de joi și vineri au avut în centru activitățile din cadrul
proiectului de tradiție Arts Week care a reușit să reunească
profesori și elevi ai școlii, absolvenți și invitați într-un caleidoscop
de ateliere de creație literară, întâlniri cu scriitori, conferințe și
dezbateri, jocuri dramatice și muzicale.

https://www.facebook.com/
InspectoratulScolarJudeteanIasi

Colegiul Național „Costache Negruzzi” la ceas aniversar

„Let's Act” de Ziua Mondială a Educației

În contextul schimbărilor propuse la nivel european prin Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă (ODD) din Agenda 2030, Colegiul Național „Vasile
Alecsandri” Iași a organizat evenimentul de multiplicare a proiectului de
parteneriat strategic Erasmus + Let's Act, pe 5 octombrie 2022, de Ziua
Mondială a Educației.

La evenimentul care a avut loc în sala de festivități a Colegiului, au participat
aproximativ 120 de profesori din unități de învățământ ale județului Iași, din
țară și din Republica Moldova. Activitatea s-a desfășurat în prezența doamnei
prof. Luciana Antoci, Inspector Școlar General al I.S.J. Iași, a reprezentanților
autorității locale și ai societății civile, alături de invitatul special, prof. univ.
emerit dr. Ionel Miron, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din
România. 
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Coordonatoarea proiectului, prof. Mihaela Ionescu, director adjunct al
Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Iași, a prezentat participanților
proiectul și platforma de învățare „Let’s Act!”,  precum și cele două
expoziții fotografice inedite Portret al unui continent încărcat de
energie, opera artistului italian Marco Garofalo, și Viața verde prin
caleidoscopul unei tinere fotografe, realizată de eleva Roman Alexia
Gabriela, din clasa a XI-a E.

Prin cele patru ateliere interactive, moderate de profesorii Colegiului
Național „V. Alecsandri” Iași, pe tema echității sociale - Drumul de la
egalitate la echitate socială. Cum construiesc podul?, a economiei
durabile - Economie circulară și dezvoltare durabilă, a protecției
mediului - Gândește sustenabil! și a educației media - Educația
autentică între „fac” și „fake”, participanții au testat instrumentele de
învățare cu acces deschis pentru profesorii din învățământul
preuniversitar, în vederea implementării celor 17 Obiective de
Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030 și a creării modelelor de
bună practică pentru a gândi și acționa sustenabil. 

Lansare de carte. Mărturii despre viața școlii din Prisăcani

Sâmbătă, 8 octombrie 2022, în Sala de sport „Mircea Ionescu” a Școlii
Gimnaziale Prisăcani, a avut loc lansarea celor două volume coordonate de
doamna profesoară Virginia Murariu, Istoricul școlilor din Comuna Prisacani de
la începuturi până la 1990 (Volumul I) și Istoricul școlilor din Comuna Prisacani.
Mărturii despre viața școlii (Volumul II).

În redactarea celor două volume, autoarea a valorificat informații din arhiva
școlii (cataloage, condici de prezență, rapoarte de activitate, rapoarte de
inspecții), documente de la Arhivele Naționale ale României - filiala Iași, cât și
alte mărturii: fotografii, discuții cu cadrele didactice care au predat la școlile
din Prisăcani, cu absolvenți ai școlii și cu membri ai comunității.

Primul volum prezintă documentat înființarea școlilor din Prisacani, Măcărești,
Moreni și Satu Nou. De asemenea, sunt evidențiate aspecte din viața fiecărei
școli de la înființare până în 1990. Al doilea volum surprinde, în ordine
cronologică, învățătorii, profesorii, educatoarele, un număr de cataloage din
secolul al XIX-lea, pentru școlile din Prisăcani și Măcărești, absolvenții celor
patru școli primare până în 1962, când s-a generalizat învățământul de șapte
ani, respectiv absolvenții claselor a VIII-a - a X-a până la 1990. Totodată, sunt
incluse câteva eseuri de omagiere a dascălilor, scrise de foști elevi. 

Pentru susținerea continuă a școlii și implicarea în comunitate, în cadrul
aceluiași eveniment, doamnei profesoare Virginia Murariu i s-a decernat titlul
de Cetăţean de onoare al Comunei Prisăcani.


