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Inspectoratul Școlar Județean Iași a fost
premiat în cadrul Conferinței Naționale
„Educația Parentală în România”

D i n  a c e s t  n u m ă r

Inspectoratul Școlar Județean Iași a
fost premiat în cadrul Conferinței
Naționale „Educația Parentală în
România”

Activități caritabile în școlile ieșene

235 de unități de învățământ din
județul Iași sunt incluse în proiectul
„Platformă digitală cu resurse
educaționale deschise - EDULIB
(Biblioteca virtuală)”

Ședință de lucru în vederea aplicării
pentru proiectul PNRR ”Dotarea cu
mobilier, materiale didactice şi
echipamente digitale a unităților de
învățământ preuniversitar”

În cadrul Conferinței Naționale „Educația Parentală în România”,
organizată la Iași în data de 8 decembrie de UNICEF, în parteneriat
cu HoltIS, Inspectoratului Şcolar Județean Iaşi i-au fost decernate
Premiul şi Medalia de Excelență în Educația Parentală pentru
implicarea, devotamentul și efortul remarcabil în susținerea
programelor de parenting din România și pentru susținerea și
dezvoltarea educației parentale în școlile și grădinițele din județul
Iași. 

În același context, au fost premiate doamna prof. dr. Camelia
Gavrilă pentru susținerea și promovarea educației parentale în
România și doamna prof. Cristina Botezatu de la Școala Gimnazială
Mironeasa pentru cursurile organizate cu părinții care au familii
numeroase. Distincții au primit, de asemenea, Școala Gimnazială
Moțca și Școala Gimnazială Deleni pentru susținerea programelor
de parenting din România. 

Conferința, organizată în cadrul proiectului „Extinderea modelelor
de bună practică QIE: Parenting Apreciativ”, implementat de HoltIS
în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România, și-a propus să
aducă împreună cei mai importanți actori instituționali - Ministerul
Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Familiei Tineretului și
Egalității de Șanse, Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție, reprezentanți ai Parlamenului
României, mediul academic, autorități locale și organizații non-
guvernamentele - care au un rol relevant în procesul de dezvoltare a
serviciilor de educație parentală în România.
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Activități caritabile în școlile ieșene

Elevii Școlii Gimnaziale „Titu Maiorescu” Iași 
au îmbrăcat haina lui Moș Crăciun! 

Dorințele a peste 300 de copii din comuna Miroslava,
județul Iași, au fost îndeplinite de părinții și elevii Școlii
Gimnaziale „Titu Maiorescu” Iași. Copiii au îmbracat
haina lui Moș Crăciun și s-au implicat activ, pe
parcursul acestei săptămâni, în proiectul „Moș Crăciun
e fiecare! Alege o scrisoare!”.

Acțiunea, realizată în parteneriat cu Asociația „Sfântul
Ilie Vișan”, se află la a doua ediție. 311 copii din
Miroslava, care provin din familii defavorizate, au trimis
scrisori Moșului, în care au promis că vor fi cuminți și
că se vor strădui să învețe, iar cererile lor au fost
împlinite.

Elevii Liceului Tehnologic Economic de Turism din
Iași continuă în această perioadă maratonul faptelor
bune

Cu ajutorul elevilor Liceului Tehnologic Economic de
Turism din Iași, în colaborare cu Asociația „AMA
Zâmbet de Copil”, toți copiii din centrul maternal
„Maternus” din Iași și de la creșa din Balciu, comuna
Miroslava, au primit, la începutul lunii decembrie,
fructe, legume, dulciuri, alimente neperisabile și
produse de igienă.

Pe 6 decembrie, la Liceul Tehnologic Economic de
Turism a avut loc acțiunea caritabilă „Târgul faptelor
bune”, organizată cu concursul firmelor de exercițiu
din școală. Elevii și cadrele didactice din școală s-au
bucurat de produsele realizate cu dragoste și pricepere
de elevii claselor a XI-a și a XII-a, în schimbul unei
donații. 

Empatia, implicarea elevilor și a cadrelor didactice au
condus la strângerea unei sume considerabile, ce va fi
donată unor familii, aducându-le astfel un strop de
bucurie, în prag de sărbători.

„Povestea Nașterii Domnului” - proiect educațional
coordonat de Grădinița „Amicus Junior” și derulat în

parteneriat cu ale 18 grădinițe ieșene

În prima parte a lunii decembrie s-au desfășurat
activități caritabile în cadrul proiectului „Povestea
Nașterii Domnului”, inițiat și coordonat de Grădinița
Amicus Junior, alături de alte 18 grădinițe: Grădinița cu
Program Prelungit nr. 3 Iași, Grădinița cu Program
Prelungit nr. 4 Iași, Grădinița cu Program Prelungit nr.
12 Iași, Grădinița cu Program Prelungit nr. 13 Iași,
Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 Iași, Grădinița cu
Program Prelungit nr. 16 Iași, Grădinița cu Program
Prelungit nr. 18 Iași, Grădinița cu Program Prelungit nr.
22 Iași, Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 Iași,
Grădinița cu Program Prelungit nr. 26 Iași, Grădinița cu
Program Prelungit nr. 29 Iași, Grădinița cu Program
Prelungit nr. 29 Iași, Grădinița cu Program Prelungit
„Sf. Sava” Iași, Grădinița cu Program Prelungit
„Cuvioasa Parascheva” Iași, Grădinița Kitty, Grădinița
Longavit, Grădinița cu Program Normal Pârcovaci,
Grădinița cu Program Normal Șipote, Grădinița cu
Program Normal Hălceni. 

Rechizitele, jucăriile, dulciurile și hăinuțele colectate
prin acest proiect având ca scop educarea sensibilităţii
preșcolarilor, prin implicarea lor în acţiuni caritabile,
sunt destinate copiilor aflați în dificultate de la Secția
oncologică a Spitalului „Sf. Maria”, Asociația „Glasul
Vieții”, Asociația „Star of Hope”, Colegiul Tehnic   „I.
Holban”, Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu Craiu"
Belcești, Școala „Constantin Păunescu” Iași, Școala
Domnița, grădinițele din Mogoșești, Mironeasa,
Gropnița și Dumești.
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Călătorie pe tărâmul magiei 

Cei 30 de copii aflați în grija Centrului „Mia Casa Inculeț” Bârnova au
avut în Ajun de Moș Nicolae, oaspeți și au primit daruri de la elevii
Clasei I-a C de la Școala Primară „Carol I” din Iași. Dulciuri, jucării,
jocuri, de toate au primit copiii din Bârnova de la noii lor prieteni,
care le-au oferit și scrisori cu cele mai bune gânduri. 

Acțiuni caritabile la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” din Iași 

În perioada 15 noiembrie – 6 decembrie 2022, elevii Colegiului
Național „Garabet Ibrăileanu”, coordonați de profesorii școlii, au
participat la activități de învățare, prin implicarea în proiectul de
voluntariat „Dăruind vei dobândi”, aflat la ediția a IV-a.

De Sfântul Nicolae, elevii, alături de profesorii coordonatori au oferit
daruri celor 135 de bătrâni de la Căminul de pensionari „Sfânta
Cuvioasă Parascheva”- Iași și un spectacol de colinde susținut de
corul de elevi al colegiului, precum și felicitări.

https://www.facebook.com/
InspectoratulScolarJudeteanIasi

235 de unități de învățământ din județul Iași sunt incluse în 
proiectul „Platformă digitală cu resurse educaționale deschise - 

EDULIB (Biblioteca virtuală)”

235 de unități de învățământ din județul Iași sunt
incluse în proiectul „Platformă digitală cu resurse
educaționale deschise - EDULIB (Biblioteca virtuală)”,
cod SMIS 130181. Acestea fac parte din cele 5.400 de
școli din proiect care au început să intre în posesia
kiturilor multimedia (notebook, videoproiector cu
ecran și suport, precum și un kit STEM pentru
laboratorul de fizică). 

existente (aproximativ 3000 de lecții din nivelul
gimnazial); crearea de noi lecții (aproximativ 700 de
lecții); realizarea unei componente a LCMS destinată
cadrelor didactice (și nu numai) pentru crearea de noi
lecții.

Obiectivul proiectului îl reprezintă crearea unui mediu
coerent integrat, administrat și protejat, pentru a
răspunde nevoilor specifice utilizării resurselor de e-
content de interes educaţional, ca resurse critice
pentru procesul educaţional modern.

Kiturile STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) reprezintă un mijloc de a educa elevii
pentru profesiile viitorului și pentru a realiza proiecte
școlare cu caracter transdisciplinar. Kitul este destinat
elevilor din ciclul gimnazial. Sunt utile pentru a
dezvolta competențe necesare în viitor, în domenii
precum robotica, programarea și transformarea
digitală, în general. Folosirea kiturilor STEM ajută
foarte mult la dezvoltarea competențelor digitale ale
elevilor.

Kitul STEM din EDULIB poate fi utilizat în activități 

Dotarea acestor școli de nivel gimnazial cu câte un
pachet compus din trusă STEM pentru laboratorul de
fizică (etapă în curs de derulare) este completată de
realizarea unui LCMS (Learning and Content
Management System); adaptarea tehnologică a lecțiilor 
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Ședință de lucru  în vederea aplicării pentru proiectul PNRR 
”Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale 

a unităților de învățământ preuniversitar”

Cu fonduri disponibile prin PNRR, Minsterul Educației
finanțează proiecte de înființare sau dotare cu
laboratoare a unităților de învățământ preuniversitar,
lansând proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale
didactice şi echipamente digitale a unităților de
învățământ preuniversitar", componenta C 15.

După o primă întâlnire organizată, pe 23 noiembrie, de
Consiliul Județean Iași la care au participat
Inspectoratul Școlar Județean Iași, reprezentat de
doamna prof. Luciana Antoci, Inspector Școlar General,
și specialiștii de la Direcția de Proiecte și Dezvoltare
Durabilă, având ca obiectiv prezentarea acestei
oportunități de finanțare, vineri, 25 noiembrie, a avut
loc o ședință de lucru, organizată de Inspectoratul
Școlar Județean Iași, în sistem de video-conferință, cu
toți directorii unităților de învățământ preuniversitar
de stat din județul Iași. 

Activitatea, desfășurată în colaborare cu reprezentanți
ai Consiliului Județean Iași și ai autorităților publice
locale, a avut ca scop prezentarea Ghidului
solicitantului – Dotarea cu mobilier, materiale
didactice și echipamente digitale a unităților de
învățământ preuniversitar din cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru
noua generație, Componenta C15: Educație.

Pentru a valorifică această oportunitate de finanțare,
Inspectoratul Școlar Județean Iași a organizat, pe 9
decembrie, a doua ședință de lucru destinată
directorilor unităților de învățământ preunivesitar din
municipiul Iași.

didactice pentru informatică, fizică, robotică și
tehnologie. Cu ajutorul unui kit pot lucra grupuri de
maximum 40 de elevi. Kitul este gândit pentru a fi
folosit la nivel de clasă sau în cercuri de robotică.
Platforma EDULIB conține lecții digitale pentru ciclul
gimnazial, acoperind mai multe discipline. Unele lecții
folosesc acest kit. Fiecare kit care va fi livrat școlillor
conține 40 de plăcuțe programabile ambalate în pungi
antistatice, cutie cu 37 de senzori uzuali, 1500 de 

leduri, 40 de breadboarduri, cabluri rezistente și cutii
de plastic cu compartimentare multiplă pentru
organizare.

Vineri, 9 decembrie, Ministerul Educației a organizat un
webinar cu directorii de școli și reprezentanții
inspectoratelor școlare, pentru prezentarea kiturilor,
actualizarea informațiilor.


