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Colegiul Național Iași a sărbătorit 195 de ani
de existență

D i n  a c e s t  n u m ă r

Colegiul Național Iași a sărbătorit
195 de ani de existență

Proiectul Național „Ambasadorii
Unirii la Iași”

Sesiune de formare în cadrul
proiectului Erasmus+ „Digitalizarea
conținuturilor instruirii pentru
învățământul gimnazial”, organizată
la Istanbul

Conferința „Educația ieșeană –
tradiții și perspectivă” 
și lansarea volumului „Iași - oraș al
școlilor. Album
 
Concursul județean tematic
„Memoria Unirii”

„Casă și apartenență. Copii și tineri
victime ale Holocaustului”.
Activitate realizată cu prilejul Zilei
Internaționale de Comemorare a
Victimelor Holocaustului

Cu prilejul împlinirii a 195 de ani de existență, Colegiul Național Iași
a desfășurat, în perioada 25 – 27 ianuarie 2023, activități și întâlniri
festive, menite să celebreze valorile școlii: asumarea performanței și
a excelenței prin păstrarea tradiției. 

Miercuri, 25 ianuarie 2023, în Sala de Festivități a Colegiului
Național, a avut loc deschiderea manifestărilor aniversare, la care
au participat profesori ai școlii, absolvenți, elevi, părinți,
reprezentanți ai autorităților locale și ai învățământului ieșean.
Echipa de conducere a școlii - doamna director prof. dr. Elena
Calistru și doamna director adjunct prof. Mihaela Țurcănașu – s-a
bucurat să-i aibă alături pe doamna profesor Luciana Antoci,
Inspector Școlar General al I.S. J. Iași, pe domnul primar Mihai
Chirica, pe domnul prof. univ. dr. Costică Mihai – reprezentantul
părinților, precum și pe domnul dr. Richard Constantinescu – șef
lucrări UMF Iași, directorul Centrului Cultural „I. I. Mironescu”. 

În cadrul manifestării, domnul dr. Richard Constantinescu a
susținut o prelegere despre una dintre personalitățile medicinei
românești, Grigore T. Popa, absolvent al Colegiului Național.

Activitățile aniversare au continuat în zilele de 26 și 27 ianuarie, cu
evenimente dedicate științelor și artelor, constând în sesiuni de
comunicări, întâlniri culturale, concursuri, expoziții, lansări de
publicații, dezbateri. 



Pagina 2 din 4

http://isjiasi.ro/

Proiectul Național „Ambasadorii Unirii la Iași”

Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Iași a
organizat, în perioada 22-24 ianuarie 2023, în
parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi, Inspectoratul
Școlar Județean Iaşi, Facultatea de Istorie a
Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași, Muzeul Municipal
„Regina Maria” Iași, Serviciului Județean Iași al
Arhivelor Naționale ale României, Biblioteca Centrală
Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Centrul Bucovinean
de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Românești din Cernăuți – Ucraina, Liceul
Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Chișinău și Liceul
Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași cea de-a
XIII-a ediție a Proiectului Național „Ambasadorii Unirii
la Iași”, cu participarea online a unor elevi și profesori
din mai multe județe ale României, din Republica
Moldova (Chișinău și Fălești) și din Ucraina (Cernăuți).
Principalele activități incluse în programul celor două
zile de sesiuni online sunt Simpozionul „Românii în
veacul construcției naționale. 

Sesiune de formare în cadrul proiectului Erasmus+ „Digitalizarea 
conținuturilor instruirii pentru învățământul gimnazial”, 

organizată la Istanbul

În perioada 18-21 ianuarie 2023, Universitatea Boğaziçi
din Istanbul a găzduit sesiunile de formare ale
profesorilor implicați în derularea proiectului „Digitools”
(„Digitalization of Training Contents for Middle Schools”
– „Digitalizarea conținuturilor instruirii pentru
învățământul gimnazial”), în care Inspectoratul Școlar
Județean Iași este partener, alături de alte 7 instituții din
5 țări: The Governorship of Istanbul – Turcia, Center for
Educational Initiatives – Bulgaria, Instituto Para El
Fomento Del Desarrollo Y la Formacion – Spania,
Innoquality System Limited – Irlanda, Advanced
Technology System – România, Boğaziçi Universitesi –
Turcia, Istanbul Milli Egitim Mudurlugu – Turcia. 

Având ca scop dezvoltarea de resurse educaționale
digitale pentru a promova calitatea învățării și pentru a
îmbunătăți abilitățile și competențele didactice digitale
ale profesorilor, proiectul se află în ultima etapă de
implementare, care presupune testarea activităților de
învățare create pe platforma proiectului,
https://digitoolsplatform.eu/, în domeniile matematică,
științe și limba engleză. 

De la Unirea Principatelor la recunoașterea
internațională a Marii Uniri de la 1918”, în cadrul căruia
conferențiază istorici, universitari, cercetători și
muzeografi ieșeni, „Unire-n cuget și simțiri!” –
momente artistice omagiale, dedicate aniversării Zilei
Unirii Principatelor Române, în interpretarea unor elevi
ai școlii gazdă și ai instituțiilor partenere din proiect și
un periplu muzeal ieșean, cu prezentări realizate de
muzeografi ieșeni special pentru participanții la 

Activitățile de formare organizate la Universitatea
Boğaziçi, la care au au participat doi inspectori școlari
din cadrul I.S.J. Iași, au inclus prelegeri, ateliere de
lucru și sesiuni de reflecție care au creat cadrul pentru
evaluarea, ameliorarea și dezvoltarea unor noi aplicații
digitale pentru elevi, cu ajutorul instrumentelor web
2.0 și web 3.0., prezentate și analizate în ghidul de
evaluare digitală, elaborat în cadrul proiectului. 

https://digitoolsplatform.eu/


Pagina 3 din 4

https://www.facebook.com/
InspectoratulScolarJudeteanIasi

Miercuri, 25 ianuarie 2023, Inspectoratul Școlar
Județean a organizat conferința „Educația ieșeană –
tradiții și perspectivă” la Palatul Braunstein din Iași.
Evenimentul a fost dedicat profesorilor de Istorie din
județ și a avut ca scop lansarea publicației „Iași, oraș al
școlilor. Album”.

Pentru început, au luat cuvântul coordonatorii
științifici ai volumului propus spre lansare – prof. univ.
dr. Alexandru-Florin Platon și prof. univ. dr. Ovidiu-
Ștefan Buruiană din cadrul Facultății de Istorie a
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – care au
atras atenția asupra necesității unui astfel de demers
științific, menit să facă referire la istoria locală, la
istoria învățământului și, totodată, să implice efortul și
domeniul de expertiză al cadrelor didactice.

În continuare, prof. Ionuț Nistor și cercetător dr.
Cătălin Botoșineanu, autori ai studiilor dedicate
reperelor de organizare a școlii ieșene în perioada
comunistă, respectiv a învățământului particular, au
prezentat structura albumului, motivația alegerii unei
clasificări a școlilor în funcție de domeniul de interes al
acestora (spre exemplu: învățământul teologic, tehnic
sau pedagogic), cât și detalii despre accesul autorilor
la fondurile de arhivă ale școlilor și importanța acestor
resurse documentare pentru posteritate.

Ca promotor al acestui demers editorial, prof. Luciana
Antoci, Inspector Școlar General al I.S.J. Iași, a
subliniat rolul colaborării dintre mediul universitar,
academic și cel preuniversitar care pot să creeze
împreună „o oglindă a climatului educațional din
vechea capitală a Moldovei”.

Conferința „Educația ieșeană – tradiții și perspectivă” 
și lansarea volumului „Iași - oraș al școlilor. Album”

Prof. Eliza Ilie, inspector școlar pentru istorie și
discipline socio-umane în cadrul I.S.J. Iași, a prezentat
publicului poveștile fotografiilor din arhivele publice
sau din colecțiile private, pe baza cărora s-a putut
reconstitui viața școlară ieșeană pe parcursul a
aproximativ trei secole, atât sub aspect instituțional,
cât și din perspectiva elevilor de atunci.

Albumul lansat și în contextul conferinței desfășurate
la Palatul Braunstein inițiază demersul științific cu
privire la istoria învățământului local ieșean pe care și-
au luat angajamentul de a-l continua atât
coordonatorii, autorii, cât și o parte dintre membrii
publicului, întrucât, după cum afirma și prof. univ. dr.
Ioan-Aurel Pop, Președinte al Academiei Române în
cuvântul de prețuire dedicat volumului „Iași, oraș al
școlilor” - „elaborarea unei istorii a școlilor ieșene și a
învățământului preuniversitar din capitala Moldovei
reprezintă o întreprindere de cea mai mare
importanță”.

Concursul județean tematic „Memoria Unirii”

Vineri, 27 ianuarie 2023, la Muzeul Mitropolitan Iași s-a
desfășurat Concursul județean tematic din cadrul
Proiectului județean „Memoria Unirii”, Ediția a II-a,
cuprins în CAEJ 2023, organizat de Școala Gimnazială
„Elena Cuza” Iași, în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Iași.

Proiectul județean „Memoria Unirii”, organizat de prof.
Daniela Nechifor, cuprinde un concurs tematic adresat 

elevilor din învățământul primar și gimnazial, ce se
derulează pe două secțiuni: creație plastică (pentru
elevi din învățământul primar și gimnazial) și proba
teoretică (pentru elevi din clasele VII-VIII).

Cele 15 echipaje de elevi reprezentând tot atâtea școli
din județul Iași și-au testat cunoștințele referitoare la
evenimentele prilejuite de participarea României la
Primul Război Mondial și formarea statului unitar 
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Vineri, 27 ianuarie 2023, începând cu ora 10, a avut loc
evenimentul intitulat „Casă și apartenență. Copii și
tineri victime ale Holocaustului”, marcând Ziua
Internațională de Comemorare a Victimelor
Holocaustului. Manifestarea a fost organizată de
Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu
Primăria Municipiului Iași, Comunitatea Evreilor din
Iași, Institutul Francez din Iași și Europe Direct. 

Activitatea a avut drept scop conservarea activă a
memoriei victimelor Holocaustului din rândul copiilor și
tinerilor din orașul Iași și din întreaga lume. Sinagoga
Mare din Iași, monument istoric important al orașului, a
găzduit elevi și profesori ieșeni, alături de care au
participat ca invitați prof. univ. dr. Carol Iancu,
profesor emerit al Universității „Paul Valery” din
Montpellier, membru al Academiei Române, și
jurnalistul Lucian Bălănuță.

În acest context a avut loc și vernisajul expoziției „Besa.
Un cod al onoarei”, realizată de Institutul Internațional
pentru Memoria Holocaustului Yad Vashem și
prezentată de Institutul Francez din România la Iași.

național. Au participat echipaje formate din câte trei
elevi coordonați de profesori de istorie de la Școala
Gimnazială „Otilia Cazimir” Iași, Școala Profesională
Dumești, Școala Gimnazială „Aron Vodă” Aroneanu,
Școala Gimnazială „Mihai Codreanu” Iaşi, Școala
Gimnazială „Elena Cuza” Iaşi, Școala Gimnazială „Iacob
Negruzzi” Trifești, Școala Gimnazială Bosia, Structura
Mânzătești, Școala Popricani, Școala Gimnazială Bosia,
Școala Gimnazială „Vasile Conta” Iași, Școala
Gimnazială „Ioanid Romanescu” Voinești, Școala
Gimnazială Internațională Spectrum Iași, Colegiul
Național Iași, Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” Iași,
Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași.

Secțiunea de creație plastică s-a desfășurat cu
participare indirectă, prin trimiterea de desene, colaje
sau postere pe tematica concursului (spiritualitate și
cultură românească). Au fost înscrise în concurs 68 de 

desene, colaje, postere și machete realizate de către
elevi din învățământul primar și gimnazial din 17 școli
ieșene: Colegiul Național Iași, Colegiul Național „Emil
Racoviță” Iași, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”
Iași, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași,
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași, Școala
Gimnazială Internațională Spectrum Iași, Școala
Gimnazială „Elena Cuza” Iași, Școala Gimnazială
„Alexandru cel Bun” Iași, Școala Gimnazială „Ion
Creangă” Iași, Școala Gimnazială „Mihai Codreanu”
Iași, Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași, Școala
Gimnazială „Vasile Conta” Iași, Școala Gimnazială
„Bogdan Petriceicu Hașdeu” Iași, Școala Gimnazială
„Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa, Școala Gimnazială
„Ștefan Bârsănescu” Iași, Școala Gimnazială „Iacob
Neguzzi” Trifești, Școala Gimnazială ”Ionel
Teodoreanu” Iași, Școala Gimnazială Crucea.

„Casă și apartenență. Copii și tineri victime ale Holocaustului”. 
Activitate realizată cu prilejul Zilei Internaționale de 

Comemorare a Victimelor Holocaustului

Comunitatea ieșeană, prin cei mai tineri reprezentanți
ai săi aflați pe băncile școlii, aduce astfel omagiul său
memoriei victimelor acestei perioade a istoriei noastre
şi își exprimă solidaritatea cu supraviețuitorii
evenimentelor tragice din timpul celui de-al Doilea
Război Mondial.


