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Luni, 9 ianuarie 2023, elevii și preșcolarii din
județul Iași s-au reîntors la cursuri

D i n  a c e s t  n u m ă r

Luni, 9 ianuarie 2023, elevii și
preșcolarii din județul Iași s-au
reîntors la cursuri

Omul care sfințește locul - Director,
prof. Greta Predoi, Școala
Gimnazială Butea

Elevii ieșeni au participat la Tabăra
de fizică, astronomie și astrofizică
„Marin Dacian Bica”

Au început înscrierile pentru
CampioMATE, programul care îi
ajută pe copii să învețe matematică
într-un mod distractiv și interactiv 

Școlile din județul Iași se pregătesc
pentru simularea Examenelor
Naționale

Luni, 9 ianuarie 2023, cei peste 127.000 de elevi și preșcolari din
învățământul de stat și particular din județul Iași s-au reîntors la
cursuri. Modulul al III-lea din acest an școlar a început pe 9 ianuarie
și se va încheia, în unitățile de învățământ ieșene, pe 17 februarie.
Inspectoratul Școlar Județean Iași, în colaborare cu Direcția de
Sănătate Publică a Județului Iași, a transmis unităților școlare
măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor, precum și materialele
informative cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului
gripal, elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică.

Pe canalele de comunicare specifice, școlile și grădinițele au
informat anagajații din învățământ, copiii și părinții referitor la
aceste măsuri și la rolul lor în prevenirea răspândirii infecțiilor cu
virusul gripal și în continuarea procesului educațional în condiții
normale. 

Recomandarea Ministerului Educației și a Ministerului Sănătății,
asumată de Inspectoratul Școlar Județean Iași, este ca accentul să
fie pus pe prevenție și să existe o comunicare strânsă cu DSP Iași.
Conducerile unităților de învățământ preuniversitar au realizat
diseminarea către părinții sau reprezentanții legali ai elevilor /
preșcolarilor / antepreșcolarilor a informațiilor cu privire la
recunoașterea simptomelor de gripă sau alte infecții respiratorii, în
vederea realizării triajului epidemiologic zilnic la domiciliu, înainte
de intrarea copilului în colectivitate, conform ghidului transmis de
Ministerul Sănătății. 

continuare în pagina 2
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Totodată, sunt asigurate cu ajutorul autorității locale
sau prin intermediul proiectelor realizate de
Inspectoratul Școlar Județean Iași materialele
necesare pentru dezinfecția periodică a mâinilor și
suprafețelor. La acestea se adaugă efectuarea aerisirii
periodice a încăperilor, a dezinfecției periodice a
spațiilor de învățământ, recomandarea folosirii
măștilor de protecție sanitară, atât pentru personal
cât și pentru elevi/preșcolari. 

Importantă pentru prevenirea răspândirii infectării cu
virusul gripal este și instruirea elevilor cu privire la
comportamentul adecvat, în caz de tuse sau strănut,
fiind recomandată utilizarea batistelor de unică 

folosință. În discuțiile cu părinții, personalul din
cabinetele medicale școlare, diriginții și profesorii vor
insista asupra necesității consultării medicului de
familie la apariția simptomelor respiratorii pentru
stabilirea indicațiilor terapeutice, izolării și efectuării
unor eventuale investigații suplimentare.

Respectarea măsurilor de prevenție, evitarea intrării în
colectivitate în cazul îmbolnăvirii, asigurarea unui
tratament adecvat recomandat de specialiști,
colaborarea dintre unitățile școlare, Direcția de
Sănătate Publică Iași și familiile elevilor vor asigura
continuarea procesului educațional în condiții normale.

Omul care sfințește locul
Director, prof. Greta Predoi, Școala Gimnazială Butea

Inaugurăm, cu acest număr, o rubrică lunară a publicației noastre, „Omul care sfințește locul”, pentru a aduce în
fața comunității ieșene oameni ai școlii care au transformat destine, cu dăruire și viziune educațională. 

„În această școală fiecare persoană să se simtă bine!” și-
a propus ca viziune managerială, cu ani în urmă, prof.
Greta Predoi, director al Școlii Gimnaziale Butea din
județul Iași. Nouă cuvinte care redau, ca un crochiu
discret, nu doar comunitatea educațională modernă și
deschisă către lume, dăruită elevilor, profesorilor și
părinților, deopotrivă, ci și o anume stare de spirit ce s-
a așternut peste școala pe care doamna profesor Greta
Predoi a construit-o prin multă muncă, învățare și
leadership cu un amplu orizont. 

Printr-un program cu finanțare europeană, două dintre
locațiile școlii au fost reabilitate în 2019. Însă, dincolo
de zidurile nou construite, doamna director și-a dorit
elevi pentru care școala să însemne nu doar un loc al
învățării, ci și un spațiu al devenirii depline, al stării de
bine, care să le inspire învățăceilor drag de carte,
aplecare spre valori culturale, spirituale și comunitare.
Și-a dorit, în fond, normalitatea educațională, așa cum a
văzut-o în școlile pe care le-a vizitat peste granițele
țării, de-a lungul anilor. Așternute pe hârtie, aspirațiile
au devenit proiecte, însă concretizarea acestora s-a
dovedit nu doar o probă a drămuirii, ci și a
perseverenței neobosite în căutarea de sprijin în orice
formă. Din peste 4000 de cereri de donație și
sponsorizare trimise oriunde în țară, câteva au adus
aceste visuri mai aproape de aievea.

S-au alăturat ca voluntari, pe acest drum, elevi și foști
elevi ai școlii, părinți sau, pur și simplu, oameni de bine.
Împreună cu toți aceștia, doamna director Greta Predoi
a adus o comunitate rurală izolată, aflată la 70 km de
municipiul Iași, în inima educației. 
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Clasele pline de culoare, dotate cu echipamente IT
moderne, spațiile de lectură amenajate pe
coridoarele școlii, unde au fost montate și ecrane pe
care rulează desene animate în pauzele dintre orele
de curs, stația audio ce animă atmosfera școlii cu
acorduri muzicale, spațiile de învățare outdoor, o 

„alee” senzorială și o „alee” de plante medicinale
pentru învățare experențială, mesajele motivaționale,
frumos încadrate, ce însoțesc orice plimbare pe
coridorul școlii sunt doar câteva dintre elementele care
au insuflat viață unei școli ce a atras atenția, ca
exemplu de bună practică, mass-mediei din România. 

În perioada 3-7 Ianuarie 2023, la Voroneț, a avut loc
Tabăra de Fizică, Astronomie și Astrofizică „Marin
Dacian Bica”, organizată de Inspectoratul Județean
Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava,
Societatea Științifică Cygnus, în parteneriat cu Colegiul
Național „Alexandru cel Bun” Gura Humorului Din
județul Iași au participat 15 elevi. Toți membrii echipei
s-au întors acasă cu premii care susțin și încurajează
pasiunea lor pentru fizică, astronomie și astrofizică. 

Premiul I și titlul de „Învingător Absolut” au fost
obținute de elevii Tudor Chelaru și Bianca Gabriela
Luchian de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași. 
Aceasta tabără a avut ca scop atât pregătirea elevilor
pentru olimpiade și concursuri, cât și evaluarea lor sub
forma unui concurs, Concursul Național de Fizică,
Astronomie și Astrofizică „Marin Dacian Bica” (concurs
înscris în calendarul M.E), organizat într-o probă scrisă
și una orală de susținere a unei prezentări. 

Tabăra a avut 2 secțiuni: secțiunea de Fizică pentru
elevii din clasele VI-XII și secțiunea de Astronomie și
Astrofizică pentru elevii claselor I-XII. 

De mare interes au fost serile de observație folosind
telescoape performante. Cerul senin a permis
observarea constelațiilor de iarnă. Sub luna plină s-au
putut observa Orionul, planetele Marte, Jupiter, Sirius
– cea mai luminoasă stea, obiecte Messier, Pleiadele.

Elevii ieșeni au participat la Tabăra de fizică, 
astronomie și astrofizică „Marin Dacian Bica”

Au început înscrierile pentru CampioMATE, programul care îi ajută pe copii 
să învețe matematică într-un mod distractiv și interactiv 

Până pe 8 februarie, elevii de gimnaziu se pot înscrie în
CampioMATE, campionatul de matematică pe echipe,
un program inspirat din sport și jocuri video, care îi
invită pe copii în universul matematicii prin joc.
 
CampioMATE este o inițiativă a Asociației Visuri
Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe
Matematice din România. Prima ediție, pilot, s-a
desfășurat în Județul Iași, în 2022, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Iași. Ediția din 2023 se
va desfășura în perioada ianuarie – iunie 2023 și este
deschisă echipelor județene care doresc să ajute copiii
să progreseze la matematică prin metode adaptate
generației native digital. 

Proiectul educațional este destinat copiilor din clasele
V-VIII și își propune să îmbunătățească competențele
elevilor la matematică, în contextul în care rezultatele
testelor PISA arată că nivelul la matematică al copiilor
din România este îngrijorător de scăzut în comparație
cu țări precum China, Coreea de Sud, Estonia, Polonia
sau față de media OECD. Participarea copiilor este
gratuită.

Etapele CampioMATE

1. Înscrierile (9 ianuarie – 8 februarie) – jucătorii se
înscriu în CampioMATE cu ajutorul profesorilor de la
clasă;

https://www.campiomate.ro/
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_ROU.pdf
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În cursul acestei săptămâni, Inspectoratul Școlar
Județean Iași a coordonat pregătirea Simulării
Examenelor Naționale de către școlile din județul Iași.
În perioada 17-19 ianuarie, elevii din clasele terminale,
atât din ciclul gimnazial, cât și din cel liceal își vor testa
cunoștințele și deprinderile acumulate până acum, în
vederea susținerii, la potențialul lor maxim, a
examenelor naționale din anul școlar în curs, respectiv
Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Această primă simulare, organizată de Inspectoratul
Școlar Județean Iași, are ca scop familiarizarea elevilor
cu rigorile examenului, dar și conștientizarea de către
aceștia a rolului pregătirii temeinice pentru susținerea
unor examene importante pentru formarea lor. 

Simularea se va desfășura în condiții identice cu cele
ale examenelor reale, elevii se vor deprinde cu
atmosfera de examen, cu supravegherea prin
intermediul camerelor audio-video, cu încadrarea în
timpul propus, cu redactarea subiectului pe foi
standard sau tip broșură, pentru cei aflați la finalul
gimnaziului, cu documentele și instrumentele de lucru
necesare. Astfel, simularea are în egală măsură și rolul
de a asigura o pregătire psihologică tuturor
candidaților, de a-i ajuta să-și gestioneze cât mai bine
emoțiile, încât, la finalul anului școlar, rezultatele să fie
cele dorite atât de viitorii absolvenți, cât și de familiile
acestora sau de profesorii care au contribuit la
pregătirea și îndrumarea lor.

Școlile din județul Iași se pregătesc pentru  
simularea Examenelor Naționale

Subiectele sunt elaborate de comisii de lucru la nivel
județean și respectă structura propusă de Ministerul
Educației pentru acest an școlar.

Astfel, marți 17 ianuarie, începând cu ora 9.00, este
programată proba scrisă la Limba și literatura română
(atât pentru elevii care vor susține Evaluarea Națională,
cât și pentru cei care se pregătesc pentru examenul de
Bacalaureat) urmând ca miercuri, 18 ianuarie, simularea
să continue cu proba de Matematică (pentru Evaluare
Națională și pentru Bacalaureat) și Istorie
(Bacalaureat). Ultima zi va fi destinată doar elevilor de
clasa a XII-a care își vor verifica nivelul actual de
pregătire pentru proba la alegere a profilului și
specializării parcurse. 

Simularea Evaluării Naționale se va organiza în 171 de
școli pentru cei 8200 de elevi de clasa a VIII-a.
Simularea Examenului de Bacalaureat se va realiza în 49
de unități școlare pentru 5886 de elevi de clasa a XII-a
și a XIII-a. 

În toate școlile, activitatea se va desfășura cu
respectarea tuturor normelor de siguranță sanitară
impuse de starea de alertă epidemică.

Evaluarea lucrărilor va fi realizată după toate rigorile
examenelor naționale, iar elevii vor primi rezultatele la
începutul lunii februarie.

2. Calificările și distribuția jucătorilor pe divizii și echipe
(2 februarie – 7 martie) – elevii iau parte la simulări
tehnice, intră în calificări, sunt repartizați în divizii și
formează echipe cu alți copii de vârsta lor;

3. Competiția (10 martie – 1 iunie) – 5 perioade de
antrenamente și 5 etape de concurs, unde fiecare
jucător câștigă puncte pentru echipă;

4. Gala CampioMate (10 iunie) – marea festivitate de
premiere, cu trofee, medalii și alte surprize.

În acest an, CampioMate își propune să ajungă la elevi
din 5-10 județe și a fost extins în urma rezultatelor și
reacțiilor pozitive ale copiilor după ediția pilot 2022 din
județul Iași în care au participat 900 de copii din
clasele a V-a și a VIII-a.


