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„Împreună reușim!” Proiect educațional
destinat profesorilor debutanți

D i n  a c e s t  n u m ă r
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158 de ani de la înființarea
Colegiului Național „Mihai
Eminescu” din Iaṣi

Elevii din județul Iași au susținut
Simularea Evaluării Naționale și
Simularea probelor scrise ale
Examenului Național de Bacalaureat

Lansarea lucrării „Îndrumător
metodologic pentru proiectarea
didactică la istorie – clasele a V-a și
a VI-a”
 

Unirea Principatelor prin prisma
evoluției culturale a românilor

Inspectoratul Școlar Județean Iași în parteneriat cu Școala Primară
„Carol I” Iași a susținut vineri, 13 ianuarie 2023, în cadrul
Proiectului Educațional „Împreună reușim!”, al doilea modul
INFOTRIP pentru debutanții din învățământul primar.

Echipa de proiect (prof. Otilia Ezaru, inspector școlar pentru
învățământul primar și prof. Constanța Cristea, profesor pentru
învățământul primar) a venit în sprijinul învățătorilor / profesorilor
debutanți oferindu-le un context optim prin care s-a creat un dialog
mentori - cursanți, s-au transmis informații privind pregătirea
inspecțiilor de definitivat și s-au prezentat suporturi teoretice
privind teme de interes precum: portofoliul profesional, proiectarea
didactică, evaluarea, strategii și practici educaționale eficiente în
învățământul primar.

În cadrul întâlnirii, cadrele didactice au fost provocate să participe
la activități cu puternic caracter practic-aplicativ, s-au abordat
tehnici care au impactat cursanții spre abilități de comunicare. 
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158 de ani de la înființarea Colegiului Național 
„Mihai Eminescu” din Iaṣi

Mijlocul lunii ianuarie decupează, în agenda şcolii ieşene
preuniversitare, un interval de timp privilegiat dedicat
ceremonialurilor prilejuite de un dublu moment
aniversar: înființarea Şcolii Secundare de Fete şi naşterea
poetului care a devenit, începând cu anul 1960, patronul
spiritual al şcolii.

În Legea asupra instrucțiunii din noiembrie 1864, se
preciza că în toate oraşele în care există licee de băieți,
se vor stabili şcoli secundare de fete. Astfel, în ianuarie
1865, se înființează, la Iaşi, Externatul Secundar de Fete.
În anii care au urmat, Colegiul Național „Mihai Eminescu"
a traversat diverse avataruri instituționale, cu perioade
de lumină, dar şi cu intervale de restrişte, mai ales în
timpul celor două Războaie Mondiale. A rămas constantă
însă preocuparea corpului profesoral de elită de a cultiva
la elevi valorile înalte şi libertatea spirituală.

În acest an, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași a
sărbătorit 158 de ani de existență prin activități care au
evidențiat semnificația contribuției fiecărei generații de
profesori și elevi pentru atingerea excelenței în
comunitatea educației ieșene. 

Manifestările dedicate Zilelor Școlii au debutat joi, 12
ianuarie, prin intonarea imnului fetelor de la „Oltea
Doamna”, urmată de interpretări muzicale instrumentale
și vocale. Tot în săptămâna premergătoare Zilei Culturii
Naționale s-au desfășurat conferințe, sesiuni de
comunicări, concursuri școlare, competiții sportive, s-au
depus jerbe de flori și s-au lansat patru reviste școlare
(„Urme”, „Ex Libris”, „Mirrors” și „Phenix”). Preluând
modelul prieteniei sincere dintre Ioan Creangă și Mihai
Eminescu, s-a încheiat un acord de parteneriat între
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași și Colegiul
Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți, Republica Moldova, cu
scopul de a crea punți între comunitățile școlare, prin
schimburi de bune practici și realizarea de proiecte
comune. 

Încununarea Zilelor Colegiului a fost reprezentată de
întâlnirea omagială de luni, 16 ianuarie 2023, din Aula
„Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza”,
cu participarea reprezentanților Inspectoratului Școlar
Județean Iași, ai autorităților locale și județene și ai
partenerilor și colaboratorilor Colegiului Național „Mihai
Eminescu”.
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În perioada 17-19 ianuarie, elevii de clasa a VIII-a din 171
de unități școlare și elevii de clasa a XII-a și a XIII-a din
49 de unități de învățământ, din județul Iași au susținut
Simularea Examenelor Naționale organizată de
Inspectoratul Școlar Județean Iași. 

Prezența elevilor – peste 95% la probele Examenului de
Bacalaureat și peste 93% la probele Evaluării Naționale
– demonstrează importanța acestui exercițiu de
pregătire a examenelor pentru elevii care vor să își
verifice cunoștințele acumulate, dar și să se
familiarizeze cu rigorile. Subiectele au fost elaborate
de comisii de lucru la nivel județean și au respectat
structura propusă de Ministerul Educației pentru acest
an școlar.

Elevii din județul Iași au susținut Simularea Evaluării Naționale și Simularea 
probelor scrise ale Examenului Național de Bacalaureat

Vineri, 20 ianuarie 2023, la Casa Corpului Didactic
„Spiru Haret” Iași a avut loc lansarea lucrării
Îndrumător metodologic pentru proiectarea didactică
la istorie – clasele a V-a și a VI-a, coordonate de prof.
dr. Florentin Traian Ciobotaru, Inspector Școlar
General Adjunct al I.S.J. Iași. Fiind realizat în urma
participării la cursul de formare din cadrul proiectului
Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți –
CRED, acest îndrumător metodologic este produsul
intelectual colectiv al unui grup de profesori de istorie
din județul Iași, elaborat cu intenția de a promova
practici didactice eficiente la clasă, în contextul
aplicării noului curriculum național.

La eveniment au participat dr. Gheorghe Iutiş, de la
Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi, precum și reprezentanți ai Inspectoratului
Școlar Județean Iași și ai Casei Corpului Didactic Iași. 

Activitatea a creat contextul unui dialog între autorii
lucrării și profesori metodiști, formatori și mentori de
practică pedagogică, tineri profesori debutanți și alte
categorii de profesori care vor putea utiliza
îndrumătorul metodologic în calitate de beneficiari.

Autorii au reunit în acest volum diverse modele de
planificări (anuale, pe module, pe unități de învățare), 

Monitorizarea desfășurată de reprezentanții
Inspectoratului Școlar Județean în cele trei zile de
susținere a probelor a demonstrat buna organizare a
Simulării Examenelor Naționale de școlile de stat și
particulare din județul Iași, directorii școlilor apreciind
că simulările sunt o formă de verificare a nivelului de
pregătire a elevilor. 

Rezultatele obținute de elevi vor constitui un reper
obiectiv în planificarea măsurilor remediale menite
menit să asigure o pregătire cât mai bună tuturor
elevilor care vor susține, la finalul anului școlar, fie
Evaluarea Națională, fie examenul de Bacalaureat.

Lansarea lucrării „Îndrumător metodologic pentru 
proiectarea didactică la istorie – clasele a V-a și a VI-a”
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În contextul activităților prilejuite de împlinirea a 162
ani de la Unirea Principatelor Române, Inspectoratul
Școlar Județean Iași realizează activități de sărbătorire
a acestui important eveniment istoric în mai multe
unități școlare, cu scopul conștientizării de către tânăra
generație a efortului asumat de predecesori pentru
constituirea unui stat național care să ne confere
identitate și cadru de dezvoltare. 

Unul dintre acestea a fost evenimentul educațional
intitulat Unirea Principatelor prin prisma evoluției
culturale a românilor. Desfășurat în colaborare cu
Muzeul Municipal „Regina Maria” și cu Palatul Copiilor
Iași, acesta i-a avut ca invitați de onoare pe Cătălin
Botoșineanu, cercetăror dr. la Arhivele Naționale Iași,
care a ținut o prelegere având ca temă elemente din
patrimoniul Unirii Principatelor, și pe doamna Aurica
Ichim, manager al Muzeului Municipal „Regina Maria”
care le-a vorbit elevilor și profesorilor prezenți despre
amprenta lăsată de uriașa personalitate a domnitorului
Alexandru Ioan Cuza în mentalul colectiv al românilor.

În partea a doua a manifestării elevi ieșeni au susținut
un spectacol artistic ce a inclus în repertoriu creații
literare și muzicale din cultura română. Momentele
aÎrtistice au fost prezentate de elevi din mai multe
unități de învățământ: Școala Gimnazială „Alexandru cel
Bun” Iași, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași, Școala
Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași, Școala Gimnazială

Unirea Principatelor prin prisma evoluției culturale a românilor

precum și modele orientative de proiecte didactice
pentru diferite tipuri de lecţie (transmitere şi însuşire
de noi cunoştinţe, formare de priceperi şi deprinderi/
abilităţi intelectuale, formare de priceperi şi deprinderi/
abilităţi practice, recapitulare şi sistematizare a
cunoştinţelor şi abilităţilor/ priceperilor şi
deprinderilor, verificare sau control şi evaluare a
cunoştinţelor şi abilităţilor/ priceperilor şi
deprinderilor, mixtă etc.).

Acestora li se adaugă și alte modele de proiecte
didactice în cadrul cărora sunt valorificate strategii de
diferențiere și individualizare ale elevilor, pentru
colective în care sunt integrați elevi cu cerințe
educaționale speciale (CES) sau elevi capabili de
performanță. Un element de noutate îl reprezintă
modelele de planificări și de proiecte didactice specifice
alternativei educaționale Waldorf. 

„Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa, Colegiul Național de
Artă „Octav Băncilă” Iași și de la Palatul Copiilor Iași.
Astfel, cei prezenți au sărbătorit în cântec și voie bună
evenimentul Unirii Principatelor, înțelegând totodată că
Unirea, înainte de a reprezenta un act de edificare
statală a fost un factor cultural și de înaltă simțire
patriotică.


