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Trei directori ai şcolilor ieșene se numără 
printre finaliștii Galei Premiilor pentru 
Directorii Anului

Trei directori ai școlilor din județul Iași au fost nominalizați la Gala
Premiilor pentru Directorii Anului. Simona Elena Voinescu de la
Școala Gimnazială Popricani, Georgiana-Livia Antoci de la Școala
Gimnazială „Elena Cuza” Iași și Sabina Elvira Maria Manea de la
Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași se numără printre cei 19
finaliști.

Pe 23 noiembrie 2022 vor fi anunțați câștigătorii celor patru
categorii: Directorul Anului, Directorul Anului pentru Egalitate de
Șanse, Directorul Anului pentru Inovare și Directorul Anului pentru
Antreprenoriat. 

Georgiana-Livia Antoci este directorul Școlii Gimnaziale „Elena
Cuza” Iași și a aplicat la categoria Directorul Anului pentru Egalitate
de Șanse. Proiectul pe care l-a demarat se numește Edu empower și
este destinat elevilor de etnie romă din cadrul școlii. 

La categoria Directorul Anului pentru Antreprenoriat a fost
nominalizată Simona Elena Voinescu, directorul Școlii Gimnaziale
Popricani pentru proiectul Achiziția de echipamente mobile IT pentru
uz școlar, prin care s-a realizat digitalizarea întregii instituții de
învățământ și dotarea acesteia cu aparatură IT de ultimă generație. 

Sabina Elvira Maria Manea este directorul Școlii Gimnaziale „Ion
Simionescu” din Iași și a aplicat la secțiunea Directorul Anului
pentru Egalitate de Șanse. Unitatea s-a remarcat prin mai multe
proiecte printre care înființarea Sălii de muzică, a Atelierului de
pictură sau a Laboratorului de Geografie Terra, dar și prin
acreditarea Erasmus+ obținută.
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Quantum League, competiție de antrenament în patru etape (Iași, Timișoara, Cluj,
București), inițiată de echipa Qauntum Robotics a ICHB, a debutat cu evenimentul
desfășurat la Iași, pe 13 noiembrie, în Sala Eminescu, Grand Hotel Traian din Iași. 

CyLiis, una dintre echipele de robotică ale Liceului Teoretic de Informatică Iași, a
organizat această etapă în parteneriat cu Liceul Teoretic Internațional de Informatică
București și s-a bucurat de participarea a peste 15 echipe de robotică din Focșani,
Pitești, Sighetul Marmației, Galați, Dorohoi, Ploiești, Târgoviște, Tecuci, București și Iași.

Sâmbătă, 12 noiembrie 2022, echipele au putut să se antreneze pe terenul special
amenajat de membrii Atelierului de robotică al Liceului Teoretic de Informatică „Grigore
Moisil” Iași. Totodată, participanții au avut prilejul să se bucure de frumusețea Iașului,
vizitând obiective culturale și istorice din oraș.

http://isjiasi.ro/

Concursul regional Spoken English, la cea de-a XXX-a ediție

În data de 12 noiembrie 2022, Colegiul Național „Mihai
Eminescu”, Iaşi a găzduit cea de-a XXX-a ediţie a
Concursului Regional Spoken English, organizat de
Asociaţia Profesorilor de Limba Engleză din Moldova
(M.A.T.E.), înființată în 1990. În cadrul activităţilor
caracteristice Asociației se înscrie şi organizarea anuală a
acestei competiții, cea mai longevivă și prestigioasă de
acest gen din țară, la care participă elevi din clasele a VII-a
până la clasa a XII-a. 

Quantum League la Iași – Antrenamentul roboților 

Prioritățile şcolii ieşene pe agenda de lucru a Ministrului Educației

Cele mai importante provocări de etapă cu care se
confruntă mediul educațional ieşean au făcut obiectul unei
întâlniri de lucru la care au participat, marți, 15 noiembrie
2022, Ministrul Educației Ligia Deca, Secretarul General
Adjunct al Guvernului Lucian Rusu, Președintele Consiliului
Județean Iaşi, Costel Alexe, alături de echipa de conducere
a Inspectoratului Şcolar Județean Iaşi.

Agenda discuțiilor a cuprins teme de maxim interes
privitoare la infrastructura şcolară a județului Iaşi, la
proiectele din calendarul Ministerului Educației pentru
următorii ani, dar şi la liniile de finanțare care ar putea
aduce fonduri consistente pentru şcolile ieşene.

Evenimentul a reunit profesori și 952 de elevi din
majoritatea județelor moldave (Iași, Vaslui, Botoșani,
Suceava, Bacău), propunându-și să evalueze cunoștințele
de limbă engleză ale elevilor atât din perspectiva discursului
pregătit, cu durata de 5 minute (Prepared Speech), cât și a
celui spontan, cu durata de 3 minute (Impromptu Speech).

Echipa de organizare, compusă din profesori care fac parte
din comitetul director al M.A.T.E. (prof. Camelia Arhip, prof.
Oana Andone, prof. Mihaela Pasciuc, prof. Ovidiu Leonte –
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, prof. Daniela
Busuioc – Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași, prof.
Ana Maria Tudosă – Colegiul Național Iași și Bogdan Lazanu
– Școala Gimnazială „Alecu Russo” Iași) și elevi voluntari din
clasele de liceu. Discursurile interesante, uneori de
exceptie, au evidențiat talentul, creativitatea și cunoștințele
de limba engleză ale elevilor. 
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https://www.facebook.com/
InspectoratulScolarJudeteanIasi

Conferința regională „Echitate, abordări didactice inovatoare și 
management performant în educație prin proiecte Erasmus+”

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași, împreună cu
partenerii săi - Colegiul Tehnic „Mihai Sturza” Iași,
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Iași, Liceul
Teoretic „Miron Costin” Iași, Școala Gimnazială Poieni a
organizat, vineri 11 noiembrie, conferința de presă
privind lansarea Campaniei Județene de luptă
împotriva Fumatului Eu vreau să te lași de fumat, Vom
Câștiga Împreună!, ce face parte dintr-un proiect mai
amplu intitulat Dezvoltarea comportamentelor de viață
sănătoase, prin care se marchează „Ziua Națională fără
tutun”.

Pe 17 noiembrie, Colegiul Național Pedagogic „Vasile
Lupu” Iași în colaborare cu Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie Iași a organizat o acțiune de
prezentare a riscurilor fumatului, scopul acțiunii fiind
acela de a motiva elevii să rămână nefumători.

Campanie antifumat la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași și la 
Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași

Inspectoratul Școlar Judeţean Iaşi a organizat joi
17.11.2022, la Biblioteca Centrală Universitară din Iași,
Conferința regională Echitate, abordări didactice
inovatoare și management performant în educație prin
proiecte Erasmus+, pentru a prezenta rezultatele
obținute în cadrul proiectelor Erasmus+ Specific
Learning Disorder no more! (LEAD), respectiv Consorțiu
local pentru educație de calitate – 2021. 

Proiectul Specific Learning Disorder no more! (LEAD) a
fost implementat în perioada decembrie 2019 –
noiembrie 2022, alături de instituţiile partenere Enfor-
Research Institute/Centre din Matera și Istituto
Comprensivo2 „Giovanni Paolo Ii”, Policoro – Italia,
Lifelong Learning Platform – Belgia, Universidad de
Valladolid – Spania, având ca prioritate asigurarea
accesului și succesului la educație pentru elevii cu
dificultăți în învățare (dislexie, discalculie, disgrafie).

Proiectul Consorțiu local pentru educație de calitate –
2021, coordonat de I.S.J. Iași, are ca obiectiv crearea
unor echipe didactice care pot cataliza acțiuni și

dinamiza colective din medii defavorizate, pot fi
creatori de viitor, cu abordări moderne în toate etapele
de viață ale activităților- planificare, implementare,
comunicare, beneficiarii mobilităților europene fiind 30
de profesori ce activează în 8 școli din mediul rural și 2
profesori de la Centrul de excelență Iași.

La conferință au fost prezenți reprezentanți ai I.S.J.
Iași, ai mediului universitar din Iași, experți educaționali
de la CJRAE Iași, profesori din școlile ieșene.

Specialiștii prezenți au implicat elevii într-o serie de
activități interactive și i-au ajutat să înțeleagă care sunt
riscurile fumatului atât pe termen scurt, cât şi pe
termen lung, dar și modul în care își pot proteja
sănătatea.

Dialogul a evidențiat, cu prioritate, caracterul
imperativ al unor obiective de interes imediat din
agenda şcolii ieşene preuniversitare, respectiv amplul
proiect de reabilitare a Colegiului Național Pedagogic
„Vasile Lupu” Iași, a cărui infrastructură se află într-un
proces avansat de degradare, precum şi necesitatea
respectării calendarului de finanțare din contractul de 

restaurare a Casei Beldiman, clădire de patrimoniu
aflată în administrarea Palatului Copiilor din Iaşi.

Apreciem deschiderea, receptivitatea şi susținerea
manifestate de către doamna Ministru Ligia Deca față
de problematica diversă şi complexă a şcolii
preuniversitare de la Iaşi.

https://www.bzi.ro/campania-eu-vreau-sa-te-lasi-de-fumat-vom-castiga-impreuna-la-colegiul-national-vasile-alecsandri-iasi-4582078
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Concert al Orchestrei de Suflători a Colegiului Național de
Artă „Octav Băncilă” Iași 

Lansare de proiect la Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași 

Pentru concertul desfășurat joi, 17 noiembrie 2022,
Orchestra de Suflători a Colegiului Național de Artă „Octav
Băncilă” Iași, formată din 47 de elevi și dirijată de prof.
Sergiu Sandu, a pregătit pentru publicul ieșean atât lucrări
din repertoriul internațional academic și de film, cât și
lucrări scrise de renumiți compozitori și orchestratori ai
secolului al XX-lea. 

Alături de ei, au urcat pe scenă Art Smooth Band, formație
care a interpretat piese din repertoriul Smooth Jazz, precum
și Combo Jazz-Funk, formație alcătuită din elevi ai Colegiului
și coordonată de domnul prof. Alex Huțanu.

Joi, 17 noiembrie, la Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași a avut loc
conferința de lansare a proiectului Educație outdoor prin activități integrate
pentru dezvoltarea competențelor de viață, implementat în parteneriat cu
Școala Gimnazială „Ion Creangă” Târgu Frumos și Școala Profesională Focuri,
în perioada 12.10.2022 – 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea părăsirii timpurii a şcolii
prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale
pentru 480 de elevi aparţinând preponderent grupurilor vulnerabile din
mediul rural şi cu risc educaţional ridicat din mediul urban, dintre care minim
50 sunt de etnie romă din comunităţile rurale dezavantajate socio-economic
aferente UAT Focuri, judeţul Iaşi. De asemenea, proiectul își propune
îmbunătăţirea competenţelor pentru 40 de cadre didactice din învăţământul
preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate,
orientate spre nevoile elevilor şi ale unei şcoli incluzive.

Conferința IașiMUN la Colegiul Național „Emil Racoviță”

În perioada 17-20 noiembrie 2022, la Colegiul Național „Emil
Racoviță” din Iași s-a desfășurat a XIV-a ediție a Conferinței
Naționale IașiMUN, eveniment care a reunit un număr de 231
de elevi și studenți. Deschiderea oficială a evenimentului a
avut loc joi, 17 noiembrie 2022, începând cu ora 10:30, în
Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iași.
Elevii participanți au reprezentat atât colegiul-gazdă, cât și
alte licee și colegii din Iași și din alte orașe, precum Bacău,
Botoșani, București, Cluj, Galați și Timișoara. 

Având rolul de delegați, participanții au avut ocazia de a
reprezenta diferite țări membre ale Organizației Națiunilor
Unite, într-unul dintre cele zece comitete propuse: DISEC,
ECOFIN, SOCHUM, SPECPOL, Administrative & Budgetary,
Legal, Crisis, UNSC, WHO, ICJ.

Prin formatul și conținutul său, desfășura exclusiv în
limba engleză, Conferința le-a oferit participanților
un spațiu al libertății de exprimare și al exersării
valorilor democratice, ilustrând principii despre
educație, responsabilitate și spirit civic. 


