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Proiectul „Step by Step în lumea STEM”

Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 din Iași, având 18 cadre
didactice titulare care aplică alternativa educațională „Step by
step” în toate cele 9 grupe de preșcolari, a lansat proiectul „Step
by step în lumea STEM”. Acesta va fi implementat în perioada
01.11.2022 – 30.12.2022 şi este finanțat prin programul Start ONG,
lansat de Kaufland România şi implementat de Asociaţia Act for
Tomorrow. 
Proiectul își propune să bucure și să atragă copiii în lumea
uimitoare a activităților STEM, prin amenajarea unui centru STEM
și prin organizarea unor ateliere de activități și experimente
pentru cei 223 de preșcolari ai unității de învățământ.
Educația STEM îmbunătățește creativitatea, sporește colaborarea
în echipă, dezvoltă abilități de comunicare, pregătește copiii
pentru viitor, familarizându-i cu elemente ale inovației, științei și
tehnologiei. 
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Turneul „Isidor Gunsberg” – Educație 
pe Tabla de Șah. Ediția a II-a

 Primul turneu din cadrul proiectului ,,Educație pe tabla de șah” - ediția a
II-a, realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași și
Federația Română de Șah, s-a desfășurat, sâmbătă, 29 octombrie, la
Castelul Sturdza de la Miclăușeni, într-un cadru istoric, fascinant.

Șahiști cu strategii bine stabilite s-au întâlnit la competiția „Isidor
Gunsberg” care a reunit 23 de echipe formate din câte patru membri,
reprezentând școlile din localitățile: Popești (2 echipe), Românești, Podu
Iloaiei (2 echipe), Oțeleni, Hândrești, Fărcășeni, Butea (2 echipe),
Miroslava, Bodești, Erbiceni, Vânători (Pașcani), Iași, Huși (3 echipe),
Roman, Lețcani, Golăiești, Bosia, Dancu. 

Turneul a fost desfășurat pe durata a cinci runde, sistem elvețian.
Victoria a fost obținută de prima echipa din Huși, care s-a impus în
toate cele cinci confruntări. 

Locul al doilea a revenit celor de la Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan
Cuza” Podu-Iloaiei care au pierdut doar meciul direct cu învingătorii.
Locul al treilea a fost câștigat de echipa Colegiului Național din Iași care
a obținut 3 victorii, un egal și o înfrângere. 

Au fost premiați cei mai buni elevi de la fiecare masă, iar lista
învingătorilor este: Masa 1: Cuzub David – 4,5 puncte;Masa 2: Apostol
Alexandru – 5 puncte;Masa 3: Diaconu Mihăiță – 5 puncte; Masa 4:
Ursan Elena – 5 puncte.

Activitatea a beneficiat de sprijinul Primăriei Comunei Butea, al Școlii
Gimnaziale Butea și al administratorilor Castelului Sturdza de la
Miclăușeni, de susținerea unor parteneri precum Rotary Club Copou
Iași, Editura Gama și Finastra și de colaborarea cu membrii Clubului de
Șah Gambit Huși.

Comunitatea din Brătești beneficiază, începând de luni, 31 octombrie, de o școală nouă pentru elevii din
învățământul primar. Inaugurată în prezența autorităților județene, reprezentate de prof. Luciana Antoci,
Inspector Școlar General al I.S.J. Iași, de domnul Costel Alexe, Președintele Consiliului Județean Iași, precum și de
primarul comunei Stolniceni, domnul Costel Hugianu, a reprezentanților bisericii și a conducerii unității școlare –
prof. Ovidiu Olaru, director al Școlii Profesionale Stolniceni-Prăjescu și prof. Angelica Blagoci, director adjunct,
Școala Primară din Brătești pune la dispoziția elevilor un spațiu adaptat nevoilor educației de astăzi, săli de clasă
luminoase, cancelarie, mobilier nou și modern.

În contextul evenimentului, elevii școlii, reprezentanți ai comunității de ruși lipoveni, au susținut un moment
artistic ce a pus în valoare tradițiile și limba unui spațiu cu o istorie aparte în ansamblul cultural al județului Iași.

Inaugurarea Școlii Primare Brătești
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Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași organizează sesiuni 
de informare adresate directorilor din județ

 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași organizează, în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, în
perioada 4-18 noiembrie, sesiuni de informare în
cadrul primei etape a acțiunii de conştientizare şi
control vizând modul de respectare a cerinţelor
minime de securitate şi sănătate în muncă și aplicarea
unitară a prevederilor legislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă.

Acțiunea, care se adresează directorilor unităților de
învățământ din județul Iași, se desfășoară în contextul
în care la nivel național numărul accidentelor de
muncă în acest sector este în creștere, identificându-
se riscuri noi și emergente, iar prevenirea producerii
accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale
este o prioritate. 

Vineri, 4 noiembrie 2022, în sala de festivități a
Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” Iași, a avut loc
primul eveniment din calendarul acestui proiect la 

https://www.facebook.com/
InspectoratulScolarJudeteanIasi

care au participat directorii și responsabilii S.S.M. de la
toate grădinițele, școlile primare și școlile gimnaziale cu
personalitate juridică de stat și particular din mediul
urban, precum și instituțiile conexe. Activitatea a
beneficiat de prezența domnului prof. Cristian Pravăț,
Inspector Școlar General Adjunct al I.S.J.Iași, dar și a
unor specialiști în domeniu- inspector șef adj. SSM
George Daniel Tanasievici, șef serviciu CSSM Gabriela
Căldărescu.

Sesiunile de informare vor continua cu întâlnirea de pe
11 noiembrie care îi va reuni, tot la Colegiul Tehnic
,,Gheorghe Asachi” Iași, pe directorii și responsabilii
S.S.M. de la toate școlile gimnaziale cu personalitate
juridică de stat și particular din mediul rural, urmând ca
pe 18 noiembrie, la ultima activitate de informare să
participe directorii și responsabilii S.S.M. de la toate
colegiile, liceele, școlile profesionale și școlile
postliceale cu personalitate juridică de stat și particular
din județ.
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Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” Pașcani a aniversat 
90 de ani de existență

 
Alături de foști și actuali profesori și elevi ai școlii,
conducerea Inspectoratului Școlar Județean Iași,
reprezentată de prof. Luciana Antoci, Inspector Școlar
General, și de prof. dr. Florentin Traian Ciobotaru,
Inspector Școlar General Adjunct, a participat vineri, 4
noiembrie, la festivitatea ce a marcat debutul Zilelor
Colegiului Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani. 

Instituție emblematică pentru moștenirea culturală și
educațională a județului Iași, începuturile sale se regăsesc
în anul 1932, când este înființat Gimnaziul Teoretic de
Băieți CFR. Acesta este cunoscut de-a lungul timpului sub
mai multe denumiri: Gimnaziul Teoretic de Băieți CFR din
1932, Liceul Teoretic de Băieți CFR din 1946, Școala Medie
Mixtă „C. Burcă” din 1948, Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”
din 24 mai 1990, Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” din
2008 până în prezent.

Alocuţiunile invitaţilor au fost succedate de dezvelirea
plachetei prin care biblioteca colegiului a primit numele
marelui academician Contantin Ciopraga, fost elev şi
profesor al școlii . Evenimentul a avut loc în prezenţa
doamnei Conferenţiar Dr. Magda Ciopraga, fiica
academicianului.

Calendarul acestui timp de sărbătoare include și alte
activităţi înscrise în tradiția școlii: concursul organizat de
catedra de limba şi literatura română, Lecturi
sadoveniene, ediţia a XXIII-a, întâlnirea cu profesorii
emblematici ai şcolii, Generaţii de ieri şi de azi, precum și
concursul catedrei de matematică, Speranţe Olimpice,
ediţia a XX-a.


