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Atelier de povești și Labirint senzorial de 
Zilele Școlii Gimnaziale “Profesor Mihai 
Dumitriu” Valea Lupului

Școala Gimnazială „Profesor Mihai Dimitriu" Valea Lupului a
sărbătorit, în perioada 30 octombrie - 4 noiembrie, Zilele Școlii.
Primul eveniment organizat a fost Spectacolul de talente din cadrul
Festivalului Luminii, locul în care copiii talentați au fost valorificați
și apreciați. De asemenea, școala s-a mobilizat pentru o campanie de
strângere de fonduri, organizându-se Târguri de toamnă în care
elevii au lucrat împreună cu părinții lor, suma obținută din vânzarea
produselor fiind destinată ajutorării unei persoane din comunitate
locală. 

Ziua de vineri, 4 noiembrie 2022, a marcat încheierea sărbătoririi a
105 de activitate prin două evenimente aparte. Școala a avut-o ca
invitată pe scriitoarea Cristina Andone, autoarea cărților din seria
DAR MOTAN, care a susținut un atelier de povești pentru elevii din
ciclul primar. De asemenea, Asociația Zbor de fluturi din Iași a
organizat ateliere de conștientizare a ceea ce înseamnă autismul,
printr-un Labirint senzorial care a recreat trăirile unui copil cu
autism. Atelierele au fost dedicate atât elevilor școlii, cât și cadrelor
didactice.
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Inaugurarea terenului de sport al Școlii
Gimnaziale „Al. I. Cuza” Podu Iloaiei 

Vineri, 4 noiembrie 2022, a fost inaugurat terenul de sport al Școlii
Gimnaziale „Al. I. Cuza” Podu Iloaiei prin organizarea unui meci
demonstrativ la care au participat reprezentanți ai cadrelor didactice și
ai elevilor, arbitrat de domnul prof. Paul Codru.

Denumită „Educație pentru fiecare”, activitatea a adus împreună
reprezentanți ai Consiliului Județean Iași, Inspectoratului Școlar
Județean Iași, Primăriei Orașului Podu Iloaiei, Poliției Orașului Podu
Iloaiei și ai Parohiei „Sf. Ierarh Nicolae” Podu Iloaiei, dar și iubitori ai
sportului și ai educației din localitate. 

În cuvântul de deschidere, d-nul director prof. Marius Constantin
Apăvăloaei a mulțumit autorităților locale pentru tot sprijinul acordat și
i-a încurajat pe toți cei care se vor bucura de noua bază sportivă să
manifeste respect față de valori cum ar fi: fair-play, echitate, toleranță.
În pauza meciului a fost prezentat un meci demonstrativ de rugby-tag
sub îndrumarea domnului prof. Marian Cucuteanu și un moment artistic
prezentat de Corul Lie Ciocârlie, dirijor prof. Stepanida Postelnicu. 

La Iași a avut loc cea de-a XXIII-a ediție a Proiectului educațional „Valori
Culturale Românești”, manifestare de tradiție, organizată de Colegiul
Național „Mihai Eminescu” Iași, în parteneriat cu Seminarul Teologic Liceal
Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. Parteneri ai
proiectului sunt Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași (CMNM) – Muzeul de Istorie a
Moldovei, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, Inspectoratul Școlar
Județean Iași și Asociația „Oltea Doamna” Iași.

Programul acestei ediții dedicate Centenarului încoronării Regelui
Ferdinand și Reginei Maria la Alba Iulia a fost unul complex și a inclus
organizarea unor lecții deschise, dezbateri ce au rememorat momentul
desfășurat la 15 octombrie 1922 în capitala Marii Uniri, vernisaje, expoziții,
precum și vizitarea unor obiective de interes istoric și turistic din orașul
Iași.

De asemenea, la Palatul Culturii, participanții au putut vizita expoziția
„Curtea Domnească din Iași: o istorie redescoperită”, organizată la Muzeul
de Istorie a Moldovei. În Sala „I. D. Berindey”, elevii și profesorii au
participat la seria de conferințe intitulate „Dialoguri esențiale”. Invitatul de
onoare al acestei ediții a fost lect. univ. dr. pr. Cezar Paul Hârlăoanu de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” – Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași, care a susținut conferința cu titlul
„Împăratul Hristos – Prietenul meu”. 

„Valori Culturale Românești”, manifestare de 
tradiție, organizată de Colegiul Național „Mihai 

Eminescu” Iași 

https://arhiva.bzi.ro/conferinta-internationala-marea-unire-a-romanilor-1918-istorie-si-actualitate-la-universitatea-cuza-644320
https://www.bzi.ro/la-muzeul-de-istorie-a-moldovei-din-iasi-publicul-este-invitat-la-o-expozitie-despre-o-celebra-revolutie-din-tarile-romane-galerie-foto-4138892
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Rezultat excepțional obținut de școala ieșeană la Olimpiada 
Internațională de Astronomie și Științele Spațiului pentru 

Juniori (OIASSI 2022) 

Prima ediție a Olimpiadei Internaționale de
Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori
(OIASSI 2022), desfășurată în perioada 31
octombrie - 7 noiembrie 2022 la Câmpulung
Moldovenesc, județul Suceava, a adus un rezultat
excepțional județului Iași.  

https://www.facebook.com/
InspectoratulScolarJudeteanIasi

Eleva Andreea Boldureanu din clasa a IX-a de la Colegiul
Național din Iași a obținut premiul I și medalie de aur în cadrul
competiției care a reunit elevi cu vârsta de cel mult 15 ani,
reprezentând Cehia, Columbia, Ucraina, Nepal, Canada (online),
Grecia, Moldova, Thailanda şi România.

La această olimpiadă, organizată prin implicarea Ministerului
Educației, a Inspectoratului Școlar Județean Suceava, a
Primăriei Câmpulung Moldovenesc, a Universității „Ștefan cel
Mare” Suceava, a Colegiului Silvic „Bucovina” din Câmpulung
Moldovenesc și a Societății Științifice „Cygnus”, concurenții și-
au demonstrat cunoștințele prin participarea la o probă
teoretică (de 4 ore) și o probă observațională structurată în alte
trei subcomponente: proba de planetariu, proba hărții mute și
proba de noapte (cu instrumente observaționale).

Rezultatul remarcabil al Andreei Boldureanu, pregătită în cadrul
Centrului de Excelență Iași de doamna prof. Cristina Carmen
Brînză (grupa de Astronomie și Astrofizică), este o confirmare a
pasiunii sale pentru deslușirea misterelor bolții cerești, a muncii
susținute, perseverenței, dar și a încrederii în forțele proprii. 

Activități derulate de Inspectoratul Școlar Județean Iași în 
cadrul proiectului Erasmus+ „Digital Energy Efficiency 

Designers” - Good DEEDS
 

În acord cu Agenda 2023 și Green Pact, I.S.J. Iași
implementează alături de parteneri din Italia, Grecia,
Letonia, Portugalia și Turcia proiectul Erasmus+
”Digital Energy Efficiency Designers” - Good DEEDS
(2020-1-IT01-KA226-VET-009143) cu scopul de
conștientiza elevii asupra reducerii consumului generat
de tehnologii și servicii digitale atât în faza de
producție, cât și în faza de utilizare a acestora.

În acest context, la începutul lunii noiembrie 2022,
I.S.J. Iași a fost reprezentat de inspectorii școlari
pentru biologie și pentru proiecte educaționale la cea
de-a patra reuniune transnațională a proiectului,
evenimentul fiind găzduit de APEMETA (Asociația
Portugheză a Companiilor de Tehnologia Mediului) –
instituția parteneră din Lisabona, activă și
reprezentativă în problemele de mediu.

Agenda reuniunii transnaționale a cuprins rapoarte
privind selecția profesorilor și elevilor din școlile
partenere, aspecte financiare și administrative privind
diseminarea, monitorizarea și evaluarea activităților
desfășurate de fiecare instituție parteneră.

La nivel local, până la încheierea proiectului în iunie 2023,
estimăm că profesorii și elevii din școlile implicate în
proiect vor dobândi cunoștințe teoretice studiind
conținutul celor 3 module ale platformei de învățare: 

Modulul 1: noțiuni legate de schimbările climatice și
calcularea amprentei de carbon; 
Modulul 2: noțiuni legate de modul în care se realizează o
resursă educațională deschisă (OER); 
Modulul 3: noțiuni legate de modalitatea de calcul a
amprentei digitale pentru firme/stakeholderi.

https://www.gooddeeds.eu/
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Inaugurarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 „Piciorul Lupului”, Ciurea

Aceste module vor ajuta la construirea unui parcurs de
formare pentru elevi în colaborare cu organizații
publice și private locale, sensibile la responsabilitatea
socială în problemele de mediu. Elevii vor urma un
modul teoretic conturat de profesori prin materialele
realizate (OER) și apoi îl vor aplica într-un context de
învățare la locul de muncă. Acest lucru va duce la
proiectarea de soluții de eficiență energetică pentru
propriile școli sau pentru partenerii locali disponibili. 

De luni, 8 noiembrie 2022, elevii şi preşcolarii din Piciorul Lupului,
comuna Ciurea, se bucură de o şcoală primitoare, modernizată, cu
un mediu de învățare prietenos şi ingenios amenajat, adaptat
exigențelor lumii contemporane, prin grija domnului primar
Cătălin Lupu şi a cadrelor didactice coordonate de către domnul
director Ion Brumă.

La evenimentul de inaugurare a clădirii reabilitate în care își vor
desfășura activitatea cei 96 de elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1
„Piciorul Lupului” au participat reprezentanți ai Inspectoratului
Școlar Județean Iași – doamna prof. Luciana Antoci, Inspector
Școlar General, și domnul prof. dr. Florentin Traian Ciobotaru,
Inspector Școlar General Adjunct, domnul Petru-Bogdan
Cojocaru, prefect al județului Iași, o delegație din Republica
Moldova, coordonată de primarul localității Visoca, raionul
Soroca, foști directori și profesori, actuali profesori și elevi ai
școlii, alături de părinți și reprezentanți ai comunității locale. 

Ședință de lucru cu responsabilii cercurilor metodice ale 
directorilor din județul Iași 

Vineri, 11 noiembrie, începând cu ora 10.00, la sediul Inspectoratului Școlar
Județean Iași a avut loc Ședința de lucru a coordonatorilor cercurilor metodice
ale directorilor unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași.

Cuvântul de deschidere i-a aparținut doamnei prof. Luciana Antoci, Inspector
Şcolar General al I.S.J. Iaşi, și a fost urmat de intervenția domnului prof. dr.
Florentin Traian Ciobotaru, Inspector Şcolar General Adjunct, care a prezentat
documentele cadru pentru activitatea managerială din unitățile de învățământ
preuniversitar. 

Activitatea a continuat cu evidențierea, de către doamna prof. Aura Țăbără,
inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, a impactului pe care
formarea continuă a profesorilor o are asupra comunității educaționale a unei
școli, precum și cu o sinteză privind legislaţia ce reglementează cercetarea
disciplinară a personalului didactic şi didactic auxiliar, prezentată de jr. Ion
Creangă, consilier juridic al I.S.J. Iaşi.

Ultima parte a întâlnirii de lucru a construit spațiul pentru un dialog între cei
prezenți, urmând ca problematica prezentată în cadrul întâlnirii să fie
diseminată în cadrul activităților din cercurile metodice.

Competiția Good DEEDS Challenge le va oferi elevilor
ocazia de a deveni campioni pentru zona lor locală,
traducând bunele practici pe care le-au implementat în
colaborare cu școlile lor și rețelele locale în resurse
educaționale disponibile pentru publicul larg.
Competiția va conduce la o selecție a celor mai bune
resurse educaționale naționale și apoi europene, care,
după ce au fost validate de un juriu de experți, vor fi
disponibile tuturor celor interesați.


