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Doi directori ieșeni laureați la Gala Premiilor 
pentru Directorii Anului 2022

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2022, ediția a VI-a,
organizată de Asociația pentru Valori în Educație aduce, şi în acest
an, o dublă performanță pentru şcoala ieşeană. 

Din cei 500 de directori ai unităților de învățământ din întreaga țară
care au candidat, patru au fost premiați, iar doi dintre directorii
laureați sunt din Iaşi: Simona Elena Voinescu, director al Şcolii
Gimnaziale Popricani a primit distincția Directorul Anului 2022
pentru Antreprenoriat, iar Georgiana - Livia Antoci, director al Şcolii
Gimnaziale „Elena Cuza" Iaşi este Directorul Anului 2022 pentru
Egalitate de Şanse.

Evenimentul desfășurat miercuri, 23 noiembrie, la Ateneul Român a
evidențiat directorii de școală care au reușit, prin viziune, implicare
și dăruire, să schimbe în bine contextul educațional din școala și
comunitatea din care fac parte. Distincțiile acordate sunt
„Directorul Anului pentru Egalitate de Șanse”, „Directorul Anului
pentru Antreprenoriat”, „Directorul Anului pentru Inovare”, precum
și cea de „Directorul Anului 2022”. 

Premiul Directorul Anului pentru Antreprenoriat a fost câștigat la
această ediție de Simona Elena Voinescu, director la Școala
Gimnazială Popricani, județul Iași, care, prin intermediul unui
proiect finanțat din fonduri europene, a digitalizat toate cele 16
spații de învățământ cu table interactive, laptopuri,
videoproiectoare, dotând un laborator de TIC cu 24 de desktopuri.
Toți cei 291 de elevi ai școlii au beneficiat de tablete și au participat
astfel la toate orele desfășurate online.
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În perioada 25-27 noiembrie 2022, la Iași se desfășoară
activitățile din proiectul Construisons aujourd’hui
l’avenir du français et le français de l’avenir, organizat
de Asociația Română a Profesorilor Francofoni (ARPF)
în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași,
Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași și Colegiul
Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași – parteneri
locali, Ministerul Educației, Institutul Francez din
România, Ambasada Franței, Alianța Franceză, FIPF –
Federația Internațională a Profesorilor de Limba
Franceză, OIF – Organizația Internațională a
Francofoniei, AUF – Agenția Universitară a Francofoniei
și Delegația Wallonie-Bruxelles – parteneri naționali și
internaționali.

Programul activităților a debutat vineri, 25 noiembrie,
cu o Festivitate de deschidere care a avut loc la   

http://isjiasi.ro/

Asociația Română a Profesorilor Francofoni în parteneriat cu I.S.J. Iași
a organizat activități dedicate Zilei Internaționale a Profesorului de
Limba Franceză

Premiul Directorului Anului 2021 pentru Egalitate de
Șanse a fost câștigat de Georgiana Livia Antoci, director la
Școala Gimnazială „Elena Cuza” din Iași. În anul școlar
2021-2022, doamna director a inițiat sub deviza „Fiecare
copil merită să știe mai mult!” proiecte prin care cadrele
didactice au putut să sprijine mai mult integrarea rapidă și
ușoară a tuturor celor 650 de elevi, mulți dintre ei
provenind din medii dezavantajate, în ritmul cu care erau
obișnuiți înainte de pandemie. 

Directorii câștigători ai acestei ediții a Galei Premiilor
pentru Directorii Anului primesc câte un premiu în
valoare de 3.500 de euro pentru a susține proiectele pe
care le au în derulare sau care urmează să fie începute în
școala din care fac parte, precum și o bursă integrală la
Academia de Leadership și Management Școlar.

Colegiul Național „Costache Negruzzi”. În acest
context, Amabasada Franţei a oferit înalta distincţie
Palmes Académiques în grad de cavaler doamnei
profesor doctor Irina-Ofelia Cosovanu de la Colegiului
Naţional Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, Preşedintă a
Asociaţiei Române a Profesorilor Francofoni la nivel
naţional şi vicepreşedintă a Comisiei Europei Centrale
şi Orientale. 

Evenimentul, care face parte din programul
internațional al manifestărilor dedicate Zilei
Internaționale a Profesorului de Limba Franceză, a
inclus, de asemeni, o serie de conferințe și ateliere
dedicate celor peste 150 de profesori de limba franceză
din județul Iași și din țară care au avut posibilitatea să
interacționeze cu formatorii internaționali ai
Francophonia.
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https://www.facebook.com/
InspectoratulScolarJudeteanIasi

Consfătuirea anuală a contabililor șefi și a secretarilor șefi din
unitățile de învățământ preuniversitar de stat

În perioada 21 – 25 noiembrie 2021, Campania națională socială
„Săptămâna legumelor şi a fructelor donate", aflată la a XI-a ediție, s-
a derulat în peste 120 de unităţi de învăţământ din judeţul Iași. 

Scopul activității este de a sensibiliza elevii şi profesorii din unităţile
de învăţământ ieșean cu privire la situaţia dificilă în care se află
persoanele afectate de lipsa de alimente. Prin acest demers se
intenţionează consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu
ceilalţi într-o societate unită şi solidară în care contează valenţele
umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea.

Campania „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” constă în
strângerea de legume şi fructe de către elevii voluntari implicaţi în
programul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) şi
donarea lor familiilor aflate în dificultate sau unor instituţii sociale.

Campania „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”

Inspectoratul Școlar Județean Iași a organizat, marți 22 noiembrie, la
Casa de Cultură a Studenților Consfătuirea anuală a contabililor șefi
și a secretarilor șefi din unitățile de învățământ preuniversitar de
stat.

În deschiderea reuniunii, au luat cuvântul reprezentanții conducerii
I.S.J. Iași, prin Prof. Luciana Antoci, Inspector Școlar General, Prof.
Florentin Traian Ciobotaru și Prof. Cristian Pravăț, Inspectori Școlari
Generali Adjuncți în cadrul instituției. 

Agenda consfătuirii a inclus intervenții din partea reprezentanților
Compartimentelor I.S.J. – Contabilitate (ec. Eugenia Simona Pîntea),
Plan – Salarizare (ec. Dana Mereuță), Tehnic – Investiții (ing. Claudia
Popescu și ec. Lilian Romașcanu), Juridic (jr. Ion Creangă) și Audit
(ec. Petru Diaconu și ec. Cătălin Rotaru) –insistându-se asupra unor
probleme referitoare la activitățile curente ale personalului vizat de
fiecare dintre acestea. Luările de cuvânt au avut în vedere, totodată,
repere legislative referitoare la achizițiile publice, litigiile de muncă,
precum și la domeniul economic – financiar.

„Oraşul Iaşi, ecouri din trecut” 

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași a organizat luni,
21 noiembrie 2022, proiectul „Orașul Iași – ecouri din trecut”,
coordonat de profesor Floricica Morariu în colaborare cu, avocat
Gianina Vera Poroșnicu și artist Ella Gondos, cu sprijinul sponsorilor
Editura Doxologia, Asociația Părinți – Profesori LIIS, Academia de
talente Ella Gondos.

Evenimentul s-a bucurat de prezența Olguței Creangă-Caia, ultimul
descendent al scriitorului Ion Creangă,  care și-a lansat, cu acest
prilej, cartea „Copilăria sfântului Nectarie de la Eghina”.
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Proiectul Șah la Vatra Satului, organizat la Școala Gimnazială Bosia

 „Poiana cu stimuli” – un proiect al Școlii Gimnaziale 
„Ion Creangă” Tîrgu Frumos 

Primul turneu din cadrul proiectului Șah la Vatra Satului, finanțat prin
programul Start ONG, a avut loc la Școala Gimnazială Bosia, structura
Mânzătești. Turneul a fost împărțit în două competiții distincte în funcție de
vârsta participanților și un meci demonstrativ disputat între campionul
Uniunii Europene, Iulian Sabarez și campionul balcanic, Matei Teodor
Dodoi. La ciclul primar au concurat 57 de elevi, iar la cel gimnazial 47 de
elevi.

Ambele competiții s-au desfășurat în sistem elvețian pe durata a 6 runde cu
timpul de joc 7’ + 2” și s-a respectat regulamentul oficial al F.I.D.E.
(Federația Internațională de Șah). Copiii care au participat la acest turneu
provin de la școlile colaboratoare din următoarele localități: Popești,
Românești, Podu Iloaiei, Fărcășeni, Butea, Miroslava, Bodești, Erbiceni, Iași,
Lețcani, Golăiești, Bosia, Dancu, Sinești și Dumești.

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Tîrgu Frumos implementează, în
perioada 28.09.2022- 28.11.2022,  proiectul „Poiana cu stimuli”,
finanțat prin programul Start ONG.

Proiectul constă în dotarea și amenajarea unui spațiu exterior,
destinat activităților outdoor de stimulare plurisenzorială, precum
și în realizarea unui număr de 2 ateliere de lucru, Sunet și culoare
în aer liber și Castele de nisip, pe o durată de 9 săptămâni, pentru
elevii cu cerințe educative speciale din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion
Creangă” Târgu Frumos. 

Fii avocat în școala ta! – Proiect desfășurat la 
Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani 

Proiectul „Fii avocat în școala ta!”, desfășurat prin
programul de responsabilitate socială
implementat de Uniunea Națională a Barourilor
din România și Baroul Iași, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Iași, a ajuns, în luna
noiembrie, și la Liceul Teoretic „Miron Costin”
Pașcani, facilitându-le elevilor procesul de
înțelegere a noțiunilor juridice și oferindu-le
exemplificări din viața reală.

Elevii participanți au putut să afle, în cadrul
acestor activități informații despre Constituția
României, despre legalitate și ilegalitate, dar și
despre bullying și consecințele grave ale acestui
fenomen, despre sancțiuni, libertate, drepturi și
obligații.

https://www.facebook.com/startongromania/?__cft__%5b0%5d=AZWdczNH8epatLhmntOObQLml9a3dxrG47sr8GdWYekRl8APAihHcBnICYcgsKgZ_qwRY3VlHihBuW1gp3xtGQ2ip6-DAtMLgQnSpBNYifKz22tkdrasiEIQcHFRtfqMT3wxwmw8KzdYQOuIKvtrYSV3ZrJIDLFTuaA3fa3SRGAAnmK2AArdxZYv5c7lze3eS00xK4G2QZq8Wj866hOxw9Ga&__tn__=kK-R

