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Inspectoratul Școlar Județean Iași a premiat
elevii olimpici și profesorii acestora în cadrul
GALEI EXCELENȚEI ÎN EDUCAȚIE, Ediția a IX-a
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Colegiul Național Pedagogic
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Elevii olimpici ieșeni şi profesorii acestora au fost premiaţi joi, 15
decembrie, în cadrul celei de-a IX-a ediții a Galei Excelenţei în
Educaţie, continuând astfel tradiția celui mai important eveniment
organizat anual, din 2012 până în 2019, de Inspectoratul Școlar
Județean Iași. 

Reflectând misiunea de promovare a rezultatelor remarcabile și a
calităţii în educaţie asumată de Inspectoratul Școlar Județean Iași,
Gala Excelenței constituie un momentprivilegiat al recunoaşterii
meritelor școlii ieșene, al sensibilizării comunităţii faţă de valorile
autentice ale educației şi, nu în ultimul rând, al reconfirmării unor
parteneriate instituţionale de tradiție. 

Evenimentul a avut loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare
„Mihai Eminescu” Iași, începând cu ora 10.00, atmosfera de
sărbătoare fiind susținută de momentele artistice realizate de elevii
și profesorii Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă". În acest
context, a fost vernisată expoziţia de artă plastică Expresivități
artistice.

Inspectoratul Școlar Județean Iași, reprezentat prin doamna
profesor Luciana Antoci, Inspector Școlar General și prin domnii
Florentin Traian Ciobotaru și Cristian Pravăț, Inspectori Școlari
Generali Adjuncți s-a bucurat de prezența la eveniment a invitaților
care au subliniat susținerea constantă pentru învățământul ieșean - 
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- domnul Sorin Ion, Secretar de Stat în Ministerul Educației,
domnul Ioan Alexandru Muraru, Consilier onorific,
Reprezentant Special al Guvernului României pentru
Promovarea Politicilor Memoriei și Combaterea
Antisemitismului și a Xenofobiei, domnul Bogdan Cojocaru,
Prefect al Județului Iași, domnul Alexe Costel, Președinte al
Consiliului Județean Iași, domnul Mihai Chirica, Primar al
Municipiului Iași.

Un capitol important al manifestării, reflectând modul în
care școala ieșeană s-a înscris în spirala timpului, precum și
idealurile, obiectivele care i-au punctat devenirea l-a
constituit lansarea volumului Iași, oraș al școlilor. Album, în
prezența domnului conf. dr. Ionuț Nistor, director al
Departamentului de Istorie din cadrul Facultății de Istorie a
Universității „Al. I. Cuza" Iași, și a domnului cercetător dr.
Cătălin Botoșineanu, arhivar în cadrul Arhivelor Naționale
Iași.

Un moment așteptat al Galei a fost decernarea premiului
„Elevul anului”, respectiv a distincției „Gheorghe Asachi”
mentorului acestuia. Premiul pentru anul școlar 2021-2022 a
fost acordat elevului Radu Ionuț Stoleriu, de la Colegiul
Național „Emil Racoviță" Iași, care s-a remarcat printr-un
palmares deosebit, prin premii obținute la nivel național și
internațional la disciplina matematică, distincția revenind
profesorului său coordonator, domnului Cristian - Cătălin
Budeanu de la Colegiul Național „Emil Racoviță" Iași

În acest cadru care celebrează excelența, un loc aparte i-a
revenit recunoașterii publice a performanțelor managerilor
școlari ieșeni, validate la nivel național - doamna Adina
Mihaela Romanescu, director al Liceului Teoretic de
Informatică „Grigore Moisil" Iași, domnul Cătălin Constantin
Condrea, Liceul Special „Moldova" Târgu Frumos, doamna
Georgiana Livia Antoci, director al Școlii Gimnaziale „Elena
Cuza" Iași și doamna Simona   Elena Voinescu, director al
Școlii Gimnaziale Popricani. Au fost, de asemenea, premiați
partenerii care au susținut constant dezvoltarea sistemului
de învățământ preuniversitar ieșean - autorități locale,
agenți economici, organizații nonguvernamentale.

La cea de-a IX-a ediție a Galei Excelenței, organizată de
echipa Inspectoratului Școlar Județean Iași alături de
partenerii săi tradiționali, Instituția Prefectului Iași, Consiliul
Județean Iași, Primăria Municipiului Iași, universitățile
ieșene, instituții de cultură și muzee, edituri de prestigiu și
instituții de presă, în prezența directorilor și a invitaților, au
fost premiați peste 200 de elevi și profesori cu performanță
înaltă la olimpiade internaționale și naționale pe discipline
științifice, tehnice, artistice, sportive sau interdisciplinare.
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Ministerul Educației a premiat olimpicii medaliați în acest an la competițiile 
internaționale pe discipline școlare

Elevii care au obţinut rezultate remarcabile la competițiile internaționale
pe discipline școlare în acest an au fost premiaţi, luni, 12 decembrie, în
cadrul unei festivităţi organizate de Ministerul Educației și găzduite de
Opera Naţională din Bucureşti.

Astfel, la nivel național, au fost recompensați 123 de elevi, premiați cu 171
de distincții (medalie de aur absolut, medalii de aur/premiul I, medalii de
argint/premiul II, medalii de bronz/premiul III, mențiune) la olimpiadele și
concursurile internaționale sau regionale pe discipline (juniori și seniori).
În același timp, au fost premiate cadrele didactice care i-au pregătit (124),
precum și unitățile de învățământ din care provin laureații (70). 

Din județul Iași au fost premiați elevii care au obținut premii la nivel
internațional, profesorii care au coordonat elevi laureați și școlile din care
provin elevii: Stoleriu Radu-Ionuț, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași,
coordonat de prof. Budeanu Cătălin; Hanganu Daniel Nicolae, Colegiul
Național Iași, coordonat de prof. Fiscutean Mihaela Cornelia; Fedorenciuc
Andrei, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași, coordonat de prof.
Iancu Simona; Dumitraș Matei Teodor, Colegiul Național „Costache
Negruzzi” Iași, coordonat de prof. Imbria Mioara-Adina, Cozma Jeanina,
Apetrei Anca Mihaela, Iancu Simona; Boldureanu Andreea, Colegiul
Național Iași, coordonat de prof. Brînză Cristina Carmen.

Gala pentru Demnitate 

Duminică, 10 decembrie, a avut loc Gala pentru Demnitate, organizată de
Asociația Moral Compass în parteneriat cu Universitatea ,,Alexandru Ioan
Cuza”, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (din cadrul
Universității Alexandru Ioan Cuza”), Inspectoratul Școlar Județean Iași,
Primăria Municipiului Iași și Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Iași.

Evenimentul a fost o celebrare a diversității în toate formele ei și un apel
la demnitate având trei obiective principale: lansarea volumului științific
colectiv - Dizabilitatea: O abordare transdisciplinară (coord. Alexandra
Maftei, Oana Dănilă, Alois Gherguț – Editura Universității ,,Alexandru Ioan
Cuza”), decernarea Premiilor Ambasador pentru Demnitate și strângerea
de fonduri pentru1000 de ore de terapie destinate copiilor și adulților cu
dizabilități și, mai ales, familiilor acestora.

La categoria profesioniști în domeniul evaluării și intervenției la persoana
cu dizabilități au fost premiați: Adriana Lupu, profesor de sprijin la Școala
Gimnazială „Constantin Păunescu” Iași; Geanina Merticaru, consilier
școlar, CJRAE , Colegiul Național Pedagogic „V. Lupu” Iași; Alina Mihaela
Tătaru, profesor psihopedagog, Școala Gimnazială Specială Pașcani;
Teodora Purle, profesor logoped, CJRAE, Centrul logopedic interșcolar
Iași. 
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Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași a marcat 
167 de ani de existență 

 
Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași a organizat
conferința națională „Excelență pedagogică sub semnul
coroanei”, eveniment desfășurat cu ocazia împlinirii a 100 de ani
de la încoronarea Regelui Ferdinand I și a 167 de ani de existență
a celei mai vechi instituții pedagogice din țara noastră. 

Conferința, în format hibrid, a avut loc luni, 12 decembrie 2022,
începând cu ora 12.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare
„Mihai Eminescu” din Iași. În cadrul evenimentului organizat de
doamna director Lăcrămioara Iordăchescu au conferențiat: prof.
univ. dr. Gheorghe Iacob, prof. univ. dr. Daniel Șandru, conf. univ.
dr. Ovidiu Buruiană, CS II dr. Liviu Brătescu, lect. univ. dr. Bogdan
Neculau, prof. dr. Doru Dumitrescu, prof. dr. Mircea Bertea.

Marți, 13 decembrie 2022, la Casa Corpului Didactic „Spiru Haret”
Iași, s-a desfășurat un seminar național pe problematica
mentoratului de practică pedagogică în contextul profesionalizării
carierei didactice coordonat de prof. mentor coord. al Bazei de
Practică Pedagogică de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași,
Genoveva Aurelia Farcaș. A fost o activitate la care au fost invitați
mentori de practică pedagogică din școlile de aplicație ale
județului Iași, metodiști ai Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” și
reprezentanți ai partenerilor instituționali.

Proiectul de parteneriat comunitar „Împreună pentru viitor”

În contextul sărbătoririi celor 46 de ani de învățământ special la
Pașcani, a fost lansat Proiectul de parteneriat comunitar
„Împreună pentru viitor”, organizat de Școala Gimnazială Specială
Pașcani, având ca principal obiectiv dezvoltarea autonomiei
personale și creșterea gradului de integrare socială și
profesională a elevilor cu deficiențe grave și asociate.

Proiectul își propune să fie o inițiativă coordonată și structurată
pentru o mai bună formare a autonomiei personale și o mai bună
integrare socială și profesională a elevilor prin acțiuni concrete de
dezvoltare a ofertei educaționale și prin implicarea tuturor
factorilor: comunități locale unde au domiciliul elevii,
Inspectoratul Școlar Județean Iași, Consiliul Județean Iași, CJRAE
Iași, Direcția de Asistență Socială.

Rezultatul așteptat este facilitarea integrării sociale a elevilor în
comunitățile în care își au domiciliul prin promovarea valorilor
personale ale copiilor, prin organizarea și participarea la diferite
evenimente în care să fie implicați reprezentanți ai comunității
locale.


