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Elevii Școlii Gimnaziale Vânători se bucură 
de un spațiu de învățare modern

Duminică, 9 octombrie 2022, a avut loc inaugurarea Școlii
Gimnaziale Vânători, desfășurată în prezența autorităților locale și
județene, cu binecuvântarea preoților și cu participarea cadrelor
didactice, a părinților și copiilor din localitate. 

Evenimentul, care marchează un pas important în modernizarea
infrastructurii locale, i-a avut ca invitați pe domnul Petru-Bogdan
Cojocaru, prefect al județului Iași, prof. Cristinel Iordăchioaia,
inspector pentru management instituțional în cadrul I.S.J. Iași,
alături de reprezentanți ai comunității locale.

Rezultatul acestui proces de reconstrucție a școlii este acela că
elevii din Vânători beneficiază de o școală nouă și modernă,
prevăzută cu săli de clasă dotate cu aparatură digitală,
laboratoare, sala de lectură, un cabinet al directorului, secretariat.
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Participarea elevilor ieșeni la Zilele Recoltei 
organizate de Universitatea de Științele Vieții 

„Ion Ionescu de la Brad” Iași

Răspunzând invitației primite de la reprezentanții Direcției Agricole Iași,
elevii și profesorii Colegiului Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, ai
Liceului Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” Miroslava și ai
Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, Iași au
participat, în perioada 8-9 octombrie, la Zilele Recoltei organizate de
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași în
parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Direcția pentru  Agricultură
Județeană Iași și Academia Română.

Prin acest eveniment, organizatorii și-au propus să reunească
importanți producători locali de legume, fructe, preparate alimentare
tradiționale celebre și crame celebre la veritabila sărbătoare a toamnei.
Standurile elevilor din liceele participante au pus la dispoziția miilor de
ieșeni care au ales să participe la eveniment produse realizate în
laboratoarele de industrie alimentară și alimentație publică ale școlilor
(dulceață de ardei iute, suc și dulceață de cătină ecologică, eclere și
plăcinte,  tartă cu vișine, fursecuri cu lavandă și alte produse de
patiserie), produse obținute din practica elevilor pe loturile
experimentale de lavandă și plante aromatice (apă de lavandă, ulei de
lavandă, odorizant de lavandă, uleiuri aromatice, mixuri de plante
aromatice), cât și produse obținute în ferma didactică a școlii sau în
microfermele propriilor familii (preparate din carne și produse lactate).

Aceste evenimente de tipul expozițiilor de produse cu vânzare oferă 
 elevilor oportunitatea de a-și dezvolta competențele sociale și de
comunicare, spiritul de inițiativă și antreprenoriat, dar și competențele
civice, banii obținuți fiind folosiți și pentru susținerea elevilor cu
probleme economico-financiare din școlile participante. 

Concursul regional interdisciplinar „Religia
în dimensiune virtuală”, la a XV-a ediție 

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași a desfășurat, în perioada
sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, o activitate care tinde să devină
tradiție: Concursul regional interdisciplinar „Religia în dimensiune
virtuală”, aflat la cea de-a XV-a ediție.

În sala „Iustin Moisescu” a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, au avut loc
activitățile Secțiunii I a Concursului care a avut drept obiectiv promovarea
interdisciplinarității între religie și informatică. La această activitate au fost
prezenți, din partea Inspectoratului Școlar Județean Iași, doamna prof. dr.
Denisia Elena Mănoiu, inspector pentru religie, și domnul prof. Gorea-Zamfir
Claudiu-Cristian, inspector pentru informatică.

Prezentările concursului de site-uri s-au realizat în format hibrid. Au fost
prezente fizic echipele de la Colegiul Național Iași, de la Liceul Teoretic de
Informatică „Grigore Moisil” Iași și de la Liceul Teoretic ”Grigore Antipa”
Botoșani. Prin intermediul platformei Microsoft Teams au prezentat echipele
de elevi de la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța și de
la Liceul Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș, județul Maramureș. 
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Echipele formate din 3 sau 4 elevi au fost jurizate de
profesorii de religie și informatică îndrumători care au
acordat punctaje doar celorlalte echipe, nu și echipelor
coordonate de ei. Criteriile acestei jurizări au fost
publicate în Regulamentul de organizare a concursului și
au constat în: funcționalitatea site-ului, calitatea
limbajului de specialitate, corectitudinea informațiilor,
structurarea conținuturilor, coerența ideilor, impresia
estetică, diversitatea mijloacelor media folosite (film, PPT,
interviu), impact emoțional, fond muzical adecvat și
încadrarea în timp. 

Pe aceste site-uri echipele de liceeni au prezentat
materiale realizate de ei: interviuri, articole, fime,
materiale cu caracter didactic, informații și opinii despre
Tânărul între adevărata libertate și capcanele societății,
Adevărata libertate, Sfinți pe pământ dobrogean sau Un
spațiu al slăvirii lui Dumnezeu, Biserica „Sfântul Nicolae”
Copou. 

Consfătuirea anuală a directorilor  din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat și particular din 

judeţul Iaşi - 10 octombrie 2022

La finalul concursului, președintele juriului, doamna
prof. dr. Mihaela-Adina Romanescu, a acordat două
premii I - Colegiul Național Iași și Liceul Teoretic de
Informatică „Grigore Moisil” Iași, premiul al II-lea -
Liceul Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș, Premiul al
III-lea - Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani și
două Mențiuni pentru cele două echipe de la Colegiul
Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța.
Elevii au primit diplome și cărți din partea Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei.

Evenimentul derulat în sala „Iustin Moisiescu” a fost
completat de o conferință pe tema Bucuria
mărturisirii credinței în Iisus Hristos, susținută de pr.
protos. Iustin Neagu de la Biserica „Schimbarea la
față”, Socola, care a înfățișat tânărului auditoriu
frumusețea învățăturii creștine și pilde din viețile
sfinților. 

Luni, 10 octombrie 2022, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai
Eminescu”, s-a desfășurat  Consfătuirea Națională a directorilor din
unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din județul Iași.
Organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași, întâlnirea a evidențiat,
într-o formă sintetică, aspectele semnificative, performanțele și
perspectivele educației ieșene preuniversitare,  construind totodată
contextul pentru identificarea reperelor pentru optimizarea demersurilor
educaționale și manageriale.

Invitații prezenți la eveniment, domnul Petru-Bogdan Cojocaru, perfect al
județului Iași, domnul Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, domnul
Costel Alexe, președinte al Consiliului Județean Iași, domnul Alexandru
Spiridon, Adjunct al Inspectorului Șef al  Inspectoratului Județean de
Poliție Iași, domnul Cosmin Florin Chesaru, Inspector Șef al Inspectoratului  
de Jandarmi  Județean Iași, domnul Ionuț Ciprian Grădinaru, Inspector Șef
al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, reprezentanții
sindicatelor, ai părinților și ai elevilor au subliniat rolul deosebit al
colaborării interinstituționale, al comunicării între partenerii și beneficiarii
educației pentru a construi împreună cadrul care să faciliteze un demers
educațional de calitate,  incluziv și echitabil. Totodată, evenimentul a
oferit exemple concrete ale reușitelor pe care învățământul ieșean le poate
oferi prin implicarea autorităților locale, a altor instituții publice, dar și
prin proiectele europene implementate în școli.
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Echipa Inspectoratului Școlar Județean Iași,
reprezentată de doamna prof. Luciana Antoci, Inspector
Școlar General al I.S.J. Iași, și de domnii prof. dr.
Florentin Traian Ciobotaru și prof. Cristian Pravăț,
Inspectori Școlari Generali Adjuncți ai I. S.J. Iași, a
surprins, prin intervențiile susținute pe parcursul
întâlnirii, complexitatea, specificul, reușitele și
provocările pe care le presupune un sistem educațional
precum cel constituit din cele 274 de unități de
învățământ de stat și particular din învățământul ieșean.

Conferința dedicată prezentării proiectului REFE (Reducerea 
amprentei ecologice prin conștientizare) 

 

Fundația EuroEd, împreună cu parteneriatul internațional din cadrul
proiectului REFE - Reducing the Ecological Footprint through Eco-
Awareness (Reducerea amprentei ecologice prin conștientizare) a
organizat joi, 13 octombrie, în Sala Eminescu - Grand Hotel Traian
Iași, conferința dedicată prezentării proiectului și dezbaterea pe
tematica implicării comunității în reducerea amprentei ecologice. 

Proiectul este dezvoltat sub egida European Climate Initiative
(„EUKI”) 2020 și are ca parteneri Teatrul Vienez de Copii, București,
România, Schule für das Leben, Vienna, Austria, Asociația Ecologică,
Maramureș, România, Universitatea din București, România,
Fundația EuroEd, Iași, România.

La conferință au fost prezenți, ca invitați, reprezentanți ai I.S.J. Iași
și ai Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, cu participarea
experților din mediul universitar din țară și străinătate care au
prezentat metode prin care profesorii și învățătorii pot să sprijine
elevii prin procesul predării- învățării, pe tema sustenabilității,
ecologiei și schimbărilor climatice. 

În partea a doua a evenimentului, reprezentanți din domeniul
educației, ai autorităților și instituțiilor publice, ai companiilor și
ONGurilor s-au alăturat dezbaterii alături de cele peste 400 de
cadrele didactice prezente în din sală.

Rezultatele proiectului sunt disponibile gratuit pe site-ul www.refeproject.eu, setul complet destinat atât
profesorilor, cât și elevilor de nivel gimnazial include Materialul Didactic adresat profesorilor, Caietul Auxiliar suport
pentru Educație Ecologică, clasa a 6-a, aprobat de Ministerul Educației, Ghidul pentru organizare unei tabere de
sustenabilitate, Testul amprentei ecologice, adaptat pentru populația din România, dar și Filmul documentar „De la
4 Pământuri la 1”, disponibil pe canalul de youtube al proiectului - https://www.youtube.com/c/REFEProject.

http://www.refeproject.eu/
https://www.youtube.com/c/REFEProject

