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Sesiune de comunicări științifice desfășurată 
de Școala Gimnazială „Comandor Alexandru 
Cătuneanu”, Lunca Cetățuii

În perioada 17-18 octombrie 2022, Școala Gimnazială „Comandor
Alexandru Cătuneanu” din localitatea Lunca Cetățuii a desfășurat
activități cu prilejul zilelor școlii.

Luni, elevii au luat parte la o serie de ateliere interactive de
desenat hărți maritime, robotică, educație non-formală sau de
prezentare a produselor realizate în cadrul proiectului Erasmus+
Gamiright, alături de partenerii educaționali ai școlii. 

Marți au avut loc sesiuni de comunicări la Centrul Cultural „Cela
Neamțu” din localitatea Ciurea. Inspectoratul Școlar Județean Iași
a fost reprezentat la acest eveniment de prof. Cristinel
Iordăchioaia, inspector pentru management instituțional. Cu
această ocazie, reprezentanți ai Statului Major al Forțelor Navale și
ai Direcției Hidrografice Maritime Constanța, precum cdor. Lucian
Dumitrache, cdor. lect. univ. dr. Adrian Filip, prof. Mariana
Păvăloiu și sublocotenent Vasiliu au evocat amintirea
comandorului Alexandru Cătuneanu. 
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Festivalul Interactiv al Științelor Nikola Tesla-
ediția a VII-a

Ajuns deja la a șaptea ediție, Festivalul Interactiv al Științelor „Nikola
Tesla” constituie una dintre cele mai așteptate perioade la Școala
Gimnazială „Paradis” Iași. Creativitatea, inovarea și pasiunea au fost
regulile de bază ale festivalului, desfășurat în perioada 17-21 octombrie
2022, iar învățarea s-a realizat în această săptămână dedicată științei,
prin experiențe și experimente, conferințe științifice, prezentări și
ateliere de creație.

Anul acesta, Festivalul a stat sub semnul Cosmic Vibes - științele
cosmice fiind punct de plecare în aspirațiile elevilor școlii. Conferințele
din cadrul Festivalului, susținute de lideri în domeniul științific, precum
Emily Penn, activitist de mediu, și Bogdan Iliescu, neurochirurg de
succes, împreună cu lucrul la experimente științifice din domeniile cele
mai fascinante ale științei - biologie, chimie, fizică, matematică, robotică
și astronomie, au fost ocaziile inedite prin care elevii au învățat activ,
valorificând munca în echipă. 

Activități în cadrul proiectelor Erasmus implementate de 
Inspectoratul Școlar Județean Iași

În perioada 20-21 octombrie 2022, Directoratul de
Educație din Osmanyie, Turcia, a organizat cea de-a
doua reuniune transnațională a proiectului european
Erasmus+ STEAM & Digital Skills: Searching for the
new Leonardos, proiect implementat de către
Inspectoratul Județean Iași în parteneriat cu instituții
din Grecia, Italia, Lituania și Turcia. 

Plecând de la exemplul lui Leonardo da Vinci, proiectul
susține personalitatea pluralistă și are ca obiectiv
principal sprijinirea elevilor din învățământul primar (7-
11 ani) în dezvoltarea competențelor cognitive prin
crearea unor scenarii didactice în care fiecare activitate
educațională va fi puntea de legătură între cunoștințele
anterioare, aptitudini, atitudini și valori cu noile
cunoștințe, utilizând strategii moderne de învățare.

În cadrul acestei întâlniri, la care Inspectoratul Școlar
Județean Iași a fost reprezentat de inspectorul pentru
proiecte educaționale și un inspector pentru
învățământul primar, participanții au analizat conținutul
raportului privind stadiul implementării STEAM în
fiecare țară parteneră precum și capitolele din Ghidul
didactic, rezultate ce vor fi disponibile la finalul
proiectului. De asemenea, s-au discutat detaliile
platformei de învățare care a fost concepută în vederea
formării profesorilor în practicile educaționale STEAM,
raportul privind managementul calității, precum și
planul de diseminare al proiectului. 

Demersul educațional propus de proiectul Erasmus+
Playing and learning from the past pune în echipă
profesori de istorie și specialiști în informatică pentru
realizarea unei aplicații pe care elevii o pot accesa cu
ocazia diverselor vizite pe care le desfășoară în orașul
Iași, în cadrul unor proiecte extrașcolare. 

Împreună cu partenerii externi, unități administrative și
ONG-uri din diferite țări, specializate în formarea
continuă a cadrelor didactice, profesorii ieșeni încearcă
să se adapteze motivațiilor și profilului tinerei generații,
numite în literatura de specialitate „nativi digitali”. În
consecință, și activitățile didactice, cu precădere
activitățile nonformale, trebuie să sufere o schimbare
de paradigmă și să se adapteze viziunii nativilor digitali.
Aceasta a fost motivația partenerilor care au organizat
o întâlnire transnațională de proiect în Foligno, Italia, în
perioada 20-21 octombrie, unde au discutat despre
elaborarea unui ghid cuprinzând repere teoretice de
proiectare didactică pentru implementarea și
integrarea învățării bazate pe joc în sala de clasă. 

Au fost prezentate și dezbătute diverse scenarii
educaționale și au fost puse în evidență acele exemple
de activități care duc la formarea competențelor de
format la clasă prin jocul educational. Totodată a fost
prezentat un demo al aplicației, ce reunește exerciții de
informare și recunoaștere a diverselor obiective
culturale ale celor patru orașe partenere.

https://www.steamedu-project.eu/index.php
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În perioada 20 - 21 octombrie 2022, la Valladoid, în Spania, a
avut loc cea de-a patra reuniune transnațională a proiectului
european ”Digitools” (Digitalization of Training Contents for
Middle Schools - Digitalizarea conținuturilor instruirii pentru
învățământul gimnazial), în care Inspectoratul Școlar Județean
Iași este partener, alături de alte 7 instituții din 5 țări. Proiectul
este un parteneriat strategic Erasmus+ care se adresează atât
profesorilor, cât și elevilor. Acesta va dezvolta abilitățile de
predare digitală și de mentorat ale cadrelor didactice care
predau științe, matematică și limbă engleză elevilor de gimnaziu,
oferindu-le spre aplicare instrumente de predare și evaluare
digitale.

Proiectul se va finaliza anul viitor, în luna mai, cândpartenerii
implicați în proiect vor pune la dispoziția elevilor de gimnaziu o
platformă educațională (https://digitoolsplatform.eu/). Până
atunci, platforma este pilotată, testată și evaluată. 

Conferință de încheiere a proiectelor Erasmus la Colegiul 
Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, Iași

 

Pe 19 octombrie 2022, Colegiul Agricol și de Industrie
Alimentară „Vasile Adamachi” a organizat conferința de
diseminare a proiectelor Erasmus KA2+ EuritageID și BIO
BREAD. În cadrul festivității, alături de echipele colegiului au
participat atât invitați din partea Inspectoratului Școlar
Județean Iași, respectiv doamna prof. Luciana Antoci, Inspector
Școlar General, și doamnele inspector prof. Mihaela Lesenciuc,
prof. Iuliana Țugui și prof. Andreea Neculau, reprezentanți ai
instituțiilor locale - Direcția Agricolă Județeană Iași, cadre
didactice universitare din cadrul U.S.V. Iași, profesori și
directori ai școlilor ieșene, cât și părinți și elevi. 

Acest eveniment i-a avut în centru pe elevii și profesorii
participanți în proiecte care au vorbit despre experiențele trăite
și despre competențele importante dobândite de-a lungul
implementării parteneriatelor. De asemenea, elevii au organizat
și o miniexpoziție cu o parte din produsele finale – icoane
pictate pe sticlă și vase din lut realizate în stilul Cucuteni.

https://www.facebook.com/
InspectoratulScolarJudeteanIasi

https://digitoolsplatform.eu/
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Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași a
găzduit, joi, 20 octombrie 2022, proiecția filmului
documentar „Războiul Regelui”, în regia lui Trevor Poots,
eveniment desfășurat în cadrul proiectului Centenarul
Încoronării Familiei Regale, coordonat de Primăria Iași și
Asociația Artis din Iași.

Activitatea, realizată în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Iași, i-a avut ca invitați pe doamna Irina
Margareta Nistor (Ambasador Cinema), alături de domnii
Adrian Cioroianu (Istoric, Ambasador) și Nicolae Pepene
(Istoric, Ambasador), remarcabile personalități ale
cinematografiei, cercetării istorice și diplomației, care au
intrat în dialog cu elevii și profesorii instituției. De
asemenea, deosebit de interesantă a fost și expoziția
tematică dedicată centenarului încoronării, cu imagini
inedite și explicații generoase. 

Participarea elevilor ieșeni la exercițiul internațional
Great ShakeOut – Earthquake

Ziua Internațională ShakeOut din acest an a avut loc pe 20 octombrie, la
ora 10:20, iar la nivelul județului Iași, în colaborare cu Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza”, s-au desfășurat exerciții simultane în
mai multe instituții / obiective socio-economice, printre acestea
numărându-se și Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași, Grădinița „Amicus
Junior” localitatea Valea Adâncă, comuna Miroslava, Grădinița cu Program
Prelungit nr. 16 Iași, Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos.

Specialiștii din cadrul inspectoratului au urmărit atât regulile de
comportare și protecție a persoanelor, în timpul și după producerea
seismului, cât și modul de acțiune și intervenție a forțelor specializate.
Seriozitatea și implicarea participanților au constituit un real sprijin pentru
atingerea scopurilor și obiectivelor propuse.

Centenarul Încoronării Familiei Regale - lecție de 
istorie la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași

 

Vizită de lucru a reprezentanților autorităților 
domeniului educațional din Israel

Inspectoratul Școlar Județean Iași, Colegiul Național și Primăria
Municipiului Iași au găzduit, luni, 24 octombrie 2022, o vizită de lucru a
reprezentanților autorităților domeniului educațional din Israel, alcătuită
din inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ și primari, într-
un exercițiu interesant de cunoaștere și schimb de bune practici
educaționale, cu perspectiva dezvoltării unor proiecte comune pe
segmentul managementului instituțional.


