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Inspectoratul Școlar Județean
Iași implementează un nou
proiect pentru alfabetizarea
tinerilor în domeniul sănătății

Activități realizate cu ocazia Zilei
Minorităților (18 decembrie)

Proiectul „O oră peste Prut”, 
desfășurat la Școala Gimnazială
„George Coșbuc” Iași

Turneul „Siegbert Tarrasch” –
Șah la Vatra Satului

Miercuri, 21 decembrie, au sosit colindătorii la Inspectoratul Școlar
Județean Iași. 

Mesajul sfânt a fost primit cu bucurie de întreaga echipă a I.S.J. Iași
și a fost transmis de Corul de copii „Lia Ciocârlia” de la Școala
Gimnazială „Al. I. Cuza” Podu Iloaiei, coordonați de prof. Stepanida
Postelnicu, de grupul de colindători de la Palatul Copiilor,
coordonați de prof. Caludia Martinică, de Cvartetul din cadrul
Cercului de Fanfară al Palatului Copiilor, coordonați de prof. Iulian
Macovei, de Corul „Bucuria” al Școlii Gimnaziale „Spectrum” Iași,
coordonați de prof. Cosmina Paraschiv, de grupul de colindători „Pe
aripi de colindă”, precum și de Corul profesorilor de religie,
coordonați de prof. Denisia Elena Mănoiu, inspector școlar pentru
religie în cadrul I.S.J. Iași.

Pentru emoția împărtășită și pentru urările adresate le mulțumim
tuturor.

Sărbători fericite, cu bucurii și împliniri, în pace și liniște, alături de
toți cei dragi!
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În perioada 2022-2024, I.S.J. Iași participă, alături de instituții
partenere din Germania, Italia, Grecia și Cipru, la dezvoltarea
și implementarea proiectului Erasmus+ "Boosting health
LIteracy for School Students (BLISS)" care își propune
elaborarea și operaționalizarea unui cadru de cunoștințe,
deprinderi și atitudini în domeniul sănătății care să îi abiliteze
pe tineri – elevi din învățământul preuniversitar și nu numai –
să identifice corect și să analizeze critic informații ce le pot
determina starea de sănătate și, implicit, starea de bine. 

Debutul activităților de proiect s-a concretizat în întâlnirea
inițială a partenerilor, care a avut loc în zilele de 15 și 16
decembrie 2022 la Roma, în Italia, cu participarea a doi
inspectori școlari din cadrul I.S.J. Iași, alături de reprezentanți
ai instituțiilor membre ale consorțiului – European Grants
International Academy (Foligno, Italia), Organizing Bureau of
European School Student Unions (Bruxelles, Belgia), Frederick
University (Cipru), Technische Universität München
(Germania) și Eastern Macedonia – Thrace Regional
Directorate for Primary and Secondary Education (Grecia). În
acest cadru, au fost detaliate reperele operaționale ale
proiectului pentru fiecare dintre activitățile prevăzute,
respectiv elaborarea cadrului de competențe intitulat ”Digital
Health@School”, platforma BLISS, cinci module de formare
adresate profesorilor și, de asemenea, instrumentele de
formare și de realizare a campaniilor de informare. 

Inspectoratul Școlar Județean Iași implementează un nou proiect pentru 
alfabetizarea tinerilor în domeniul sănătății
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Activități realizate cu ocazia Zilei Minorităților (18 decembrie)

Școala Gimnazială „Elena Cuza” Iași alături de Asociația
Metatron a lansat proiectul EDU EMPOWER - „Împuternicire
prin educație” - RO2020/ACF_A6_GM_19, cu sprijinul financiar
al Active Citizens Fund România.

Obiectivul general al proiectului este creşterea capacitaţii
comunităţii rome din Păcurari - Iaşi de a-şi prezenta
problemele şi nevoile instituţiilor publice locale abilitate, prin
crearea şi testarea unui program pilot în educaţie pentru 50
de copii romi şi grupuri de lucru şi platforma de colaborare a
100 de tineri, pe o durată de 15 luni. Conferința de lansare a
proiectului a avut loc pe 19 decembrie 2022 la Școala
Gimnazială „Elena Cuza” Iași.

La Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași,
Ziua Minorităților s-a sărbătorit, sub semnul Unității în
Diversitate, prin vizionarea filmului realizat cu ocazia Zilei
Minorităților (18 decembrie), de către elevii clasei a X-a C, sub
coordonarea doamnei diriginte prof. Daniela Zaharia și a
doamnei prof. drd. Maria Rados. În același context, s-a
realizat o expoziție cu materialele educaționale produse de
elevii școlii, valoroficându-se tradițiile și simbolurile culturale,
istorice ale minorităților.

Proiectul @LIIS~Uniți în Diversitate! a fost inițiat în noiembrie
2022 și, timp de o lună, echipe de elevi formate dintr-o clasă
de gimnaziu și o clasă de liceu, sub coordonarea celor 2
profesori diriginți s-au documentat despre minoritatea pe care
și-au ales-o, iar apoi au elaborat împreună resurse
educaționale deschise (filme, postere, afișe, desene,
infografice, etc), care vor fi prezentate tuturor elevilor școlii și
accesibile elevilor și profesorilor din România. 

Proiectul „O oră peste Prut”, 
desfășurat la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Iași

Cea de-a doua decadă a lunii decembrie s-a constituit într-un
prilej de sărbătoare și de întâlnire pentru comunitatea
educațională de pe ambele maluri ale Prutului. Școala
Gimnazială „George Coșbuc” Iași a fost gazda unei întâlniri
cu semnificații profunde, din cadrul Parneteriatului
Internațional „O oră peste Prut”, realizat între U.S.L.I.P. Iași,
Consiliul Raional Ungheni al F.S.E.Ș., Școala Gimnazială
„George Coșbuc” și Liceul Teoretic „Ion Creangă” Ungheni,
având ca scop asigurarea calității în educație în acord cu
standardele europene, prin realizarea unui schimb de bune
practici educaționale.
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La eveniment au participat atât reprezentanți ai I.S.J. Iași, cât
și ai U.S.L.I.P. Iași. Scenariile didactice au constat în 12 lecții
demonstrative desfășurate la 9 clase, dintre care 2 de
învățământ primar, coordonate alternativ de profesorii din
Republica Moldova, cât și de cei din Școala Gimnazială
„George Coșbuc”, Iași.

Activitățile didactice au fost secondate de prezentările celor
două școli, realizate de către directorii acestora, folosindu-se
și materiale pe suport electronic. Cu această ocazie,
directorii celor două instituții de învățământ au semnat un
acord de parteneriat între cele două școli, ce reprezintă baza
unei colaborări viitoare.

Au fost invitați, la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Iași, 8
dascăli din Republica Moldova pentru disciplinele limba și
literatura română, limba engleză, biologie, educație fizică și
sport și învățământ primar, care își desfășoară activitatea la
Liceul Teoretic „Ion Creangă” Ungheni, alături de directorul
adjunct al liceului Teoretic „Ion Creangă” Ungheni, șeful
adjunct al Direcției Educației Ungheni și președintele
Consiliului Raional Ungheni al F.S.E.Ș.

Turneul „Siegbert Tarrasch” – Șah la Vatra Satului

Pionii Regelui a organizat al doilea turneu din cadrul
proiectului Șah la Vatra Satului, finanțat prin programul
Start ONG, lansat de Kaufland Romania și implementat de
asociația Act for Tomorrow, care a avut loc la Școala
Profesională Dumești în data de 17 decembrie 2022.

În noul format al turneelor interne, competiția fost
împărțită în 2 concursuri distincte, în funcție de vârsta
participanților, sub clasa a IV-a și peste clasa a V-a. Pentru
ciclul primar au concurat 73 de elevi, iar pentru cel
gimnazial 56, în total 129 de participanți. Copiii provin de la
școlile colaboratoare din următoarele localități: Popești,
Românești, Podu Iloaiei, Fărcășeni, Vânători, Miroslava,
Bodești, Erbiceni, Iași, Lețcani, Golăiești, Bosia, Dancu,
Sinești și Dumești. 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). Cei 2 câștigători au fost din
Miroslava și au reușit un scor perfect, 6 puncte din 6: Alexia
Dorobăț și Ioan Apostol au reușit pentru prima dată să
câștige trofeul turneului.

Meciul evenimentului a fost de tip revanșă, campionul
balcanic Matei-Teodor Dodoi apărându-și victoria din
meciul de la Bosia împotriva campionului Uniunii Europene,
Iulian Sabarez.

https://www.facebook.com/startongromania/?__cft__%5B0%5D=AZWdczNH8epatLhmntOObQLml9a3dxrG47sr8GdWYekRl8APAihHcBnICYcgsKgZ_qwRY3VlHihBuW1gp3xtGQ2ip6-DAtMLgQnSpBNYifKz22tkdrasiEIQcHFRtfqMT3wxwmw8KzdYQOuIKvtrYSV3ZrJIDLFTuaA3fa3SRGAAnmK2AArdxZYv5c7lze3eS00xK4G2QZq8Wj866hOxw9Ga&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kaufland.romania/?__cft__%5B0%5D=AZWdczNH8epatLhmntOObQLml9a3dxrG47sr8GdWYekRl8APAihHcBnICYcgsKgZ_qwRY3VlHihBuW1gp3xtGQ2ip6-DAtMLgQnSpBNYifKz22tkdrasiEIQcHFRtfqMT3wxwmw8KzdYQOuIKvtrYSV3ZrJIDLFTuaA3fa3SRGAAnmK2AArdxZYv5c7lze3eS00xK4G2QZq8Wj866hOxw9Ga&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ActforTomorrow/?__cft__%5B0%5D=AZWdczNH8epatLhmntOObQLml9a3dxrG47sr8GdWYekRl8APAihHcBnICYcgsKgZ_qwRY3VlHihBuW1gp3xtGQ2ip6-DAtMLgQnSpBNYifKz22tkdrasiEIQcHFRtfqMT3wxwmw8KzdYQOuIKvtrYSV3ZrJIDLFTuaA3fa3SRGAAnmK2AArdxZYv5c7lze3eS00xK4G2QZq8Wj866hOxw9Ga&__tn__=kK-R

