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Etapa județeană a Olimpiadei Naționale a
Sportului Școlar la ȘAH
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Etapa județeană a Olimpiadei
Naționale a Sportului Școlar la Șah

Inițiative pentru dezvoltarea unei
comunități de învățare STEM la Iași 

Elevii ieșeni pot învăța istoria
orașului prin intermediul unui nou
ghid practic

Ziua Internațională pentru
Nonviolență în Școală
 
1 Februarie 2023 – Ziua Mondială a
Cititului Împreună (Z.I.C.I.)

Ziua Mondială a Zonelor Umede

Activități în proiectul național Șah
în școală 

Sâmbătă, 28 ianuarie, la sediul Clubului Politehnica Iași s-au
desfășurat etapele județene ale Olimpiadei Naționale a Sportului
Școlar la ȘAH, atât pentru nivel primar-gimnazial, cât și pentru nivel
liceal.

La aceaste competiții au participat aproximativ 80 de elevi, această
disciplină sportivă fiind într-o continuă dezvoltare în rândul copiilor
din județul Iași. Rundele au fost foarte disputate, având în vedere
faptul că la aceste etape ale olimpiadei au participat și elevi cu
rezultate naționale și internaționale deosebite. 

Cei patru câștigători, Andrieș Alexia – Liceul Teoretic de
Informatică „Grigore Moisil” Iași, Dodoi Matei-Teodor – Școala
Gimnazială „Dimitrie Sturdza” Popești, la nivel primar-gimnazial,
precum și Obadă Ema – Colegiul Național Iași, Filip Andrei – Liceul
cu Program Sportiv Iași, la nivel liceal, vor reprezenta județul Iași la
etapele naționale ale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.
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Inițiative pentru dezvoltarea unei comunități de 
învățare STEM la Iași 

Membrii echipei de robotică CyLiis de la Liceul
Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, împreună
cu studenții și absolvenții Facultății de Fizică a
Universității „Al. I. Cuza” au invitat pasionații de
științe, în perioada 28-29 ianuarie 2023, să participe la
o călătorie în domeniile STEM, prin crearea unor spații
vii de experimentare HANDS ON. Participanții, elevi de
gimnaziu și liceu din școlile ieșene au învățat despre
electricitate, magnetism terestru, azot lichid, bobina
TESLA, mașini electrostatice, roboți, elemente de fizică
atomică, elemente de fizica plasmei, spetroscopie și
laseri. 

S-au alăturat acestui demers specialiști care au
susținut conferințe și au discutat cu elevii: lect. univ.
dr. Paul Gasner, Facultatea de Fizică Iași, dr. Cristina
Olariu, PREH Iași, system engineer, dr. Alexandru
Atitoaie, Continental Iași, system engineer.

Elevii ieșeni pot învăța istoria orașului prin intermediul unui nou 
ghid practic

„Iaşi – o istorie a oraşului. Ghid practic pentru elevi”
este un proiect realizat la inițiativa prof. dr. Elvira
Rotundu, consilier local, şi finanțat de Primăria
Municipiului Iaşi, pentru a fi distribuit gratuit în
instituțiile de învățământ din Municipiul Iaşi. Volumul a
fost lansat marți, 31 ianuarie, în Sala „Vasile Pogor” a
Primăriei Municipiului Iași.

Ghidul a fost publicat la Editura „Junimea” din Iaşi în
cadrul colecției Univers Didactic şi aduce împreună un
colectiv de autori format din profesori universitari şi
din învățământul preuniversitar. Lucrarea explorează
cronologia oraşului de la începuturi până astăzi,
avându-i ca autori pe: prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan,
conf. univ. dr. Ionuț Nistor, prof. Carmen Tomescu,
prof. dr. Sorina Dănăilă, prof. dr. Ioan Răducea,  asist.
univ. dr. arh. Tiberiu Teodor-Stanciu, asist. univ. dr.
arh. Ramona Costea şi referenți ştiințifici pe prof. univ.
dr. Gheorghe Cliveti şi prof. univ. dr. Alexandru-Florin
Platon.

Acest volum dezvăluie istoria oraşului în trei capitole:
Iaşul medieval, Modernizarea oraşului şi Iaşul
contemporan.

În aceeași perioadă s-a desfășurat la Liceul Teoretic de
Informatică „Grigore Moisil” Iași a III-a ediție a
concursului Peppers++, la care au participat, online,
peste 300 elevi de gimnaziu din întreaga țară.
Concursul a fost inițiat în perioada pandemiei de
echipa Peppers și se organizeazăpentru disciplinele
matematică, informatică și fizică. 

Fiecare capitol cuprinde lecții şi studii de caz, precum
şi o hartă cu ajutorul căreia cititorul poate studia
evoluția oraşului, comparând galeria peisajelor
construite, modurile de a parcurge oraşul, precum şi
stema sa de la 1800, 1900 şi cea din prezent. Hărțile,
însoțite de activități, adaugă o dimensiune aplicativă
ghidului, astfel că explorarea istoriei devine, în
adevăratul sens al cuvântului, o călătorie în timp şi
spațiu.
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InspectoratulScolarJudeteanIasi

Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școală a fost
marcată în județul Iași printr-o activitate la care au
participat elevii și profesorii Colegiului Tehnic „Mihail
Sturdza”, gazde ale unui eveniment organizat de
Inspectoratul Județean de Poliție Iași, Biroul de
Siguranță Școlară, în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Iași, Poliția Locală, Inspectoratul
Județean de Jandarmi, Iași, Centrul Județean de
Resurse și Asistență Socială, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecție a Copilului Iași, Federația
Națională a Asociațiilor de Părinți și Consiliul Județean
al Elevilor. 

Reprezentanții instituțiilor partenere participante la
activitate au invitat elevii prezenți la o dezbatere având
ca temă prevenirea violenței în școală.
Prezența unui luptător al Serviciului pentru Acțiuni
Speciale a suscitat interesul elevilor, impresionați de
povestea vieții unui sportiv premiat care și-a pus
experiența și talentul în slujba comunității.

Activitatea desfășurată în Amfiteatrul „Vasile Ilașcu” se
încadrează în Planul de combatere a fenomenului de
bullying realizat de Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”
Iași, promovând școala ca mediu sigur de învățare și
militând pentru nonviolență în spațiul școlar.

Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școală

1 Februarie 2023 – Ziua Mondială a Cititului Împreună (Z.I.C.I.)

Elevii ieșeni au marcat Ziua Mondială a Cititului
Împreună prin activități desfășurate în școli, în muzee
sau în biblioteci.  

Preșcolarii de la Grădinița cu Program Normal nr. 4 din
Iași au descoperit secretele Muzeului „Mihai
Codreanu”. La finalul vizitei ghidate interactive, copiii
au recitat poezii din clasici români, au ascultat povești
despre prietenie, încrederea în sine și emoții, citite de
către doamnele educatoare. 

La Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”- Podu Iloaiei elevii au
citit atât în sala de clasă cât și în spațiul bibliotecii
școlare fragmente din cartea preferată. Ziua Mondială
a Cititului Împreună a reprezentat un prilej deosebit de
a-i aduce împreună și pe câțiva dintre părinții elevilor
pentru a le insufla dragostea spre lectură celor mici
pentru a descoperi împreună ,,puterea” cititului. Copiii
de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 și de la
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 au descoperit
magia cititului alături de personajele din cărțile
prezentate de doamnele educatoare în cadrul
activității : „O carte, un glas, multe urechi!”.

Astfel, în colaborare cu Biblioteca Județeană „Gh.
Asachi” din Iași și cu Asociația Tineri de Succes Iași,
elevii claselor pregătitoare de la Școala Primară „Mihail
Kogălniceanu” – structură a Colegiului Național „Mihai
Eminescu” Iași , precum și elevii claselor primare de la
Școala Gimnazială „D. A. Sturdza” Iași au participat
miercuri, 1 februarie, la sesiuni de lecturi publice.
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Cu ocazia Zilei Mondiale a Zonelor Umede – 2 februarie
2023 (marchează semnarea Convenției de la Ramsar,
Iran, din 1971 – primul tratat internațional pe probleme
de protecția mediului), în parteneriat cu Agenția pentru
Protecția Mediului (APM) Iași, s-au desfășurăt, pe
parcursul întregii săptămâni, seminarii tematice în
unități de învățământ din județul Iași.

Activitățile educative au debutat luni, 30 ianuarie, la
Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei și la  

Ziua Mondială a Zonelor Umede

Inspectoratul Școlar Județean Iași în parteneriat cu C.S.
„Gambitul Damei” Iași a organizat, în perioada 21
ianuarie – 2 februarie, concursuri și activități cuprinse
în calendarul Proiectului Național Șah în școală. 

Pe 21 ianuarie 2023, la Școala Gimnazială „Alexandru
Ioan Cuza” din Ruginoasa  a avut loc concursul de șah
Cupa Unirii, la care au participat 128 de elevi din 20 de
școli ale județului. 

Cu scopul de a extinde activitățile proiectului și la nivel
liceal, miercuri, 1 februarie 2023 a avut loc la Colegiul
Național „Emil Racoviță” din Iași primul turneu Șah în
școală pentru liceeni, la care au participat 70 de elevi ai
colegiului. 

În ziua următoare, la Tătăruși a avut loc o întâlnire cu
primarul comunei și conducerea Școlii Profesionale
Tătăruși în care s-au stabilit pașii pentru introducerea
șahului și în comună, precum și etapele de organizare a

Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Podu Iloaiei, unde a avut
loc seminarul „Cunoaște natura de lângă tine”, având
ca scop informarea cu privire la speciile de floră și
faună din situl Natura 2000 – Acumulările Sârca Podu
Iloaiei. 

O altă serie de activități s-a desfășurat marți, 31
ianuarie, la Școala cu clasele I-VIII Boureni și la Școala
Gimnazială Balș, elevii participând la dezbateri privind
importanța conservării zonelor umede, evidențiind rolul
acestora în păstrarea nealterată a biodiversității, dar și
în stabilizarea condițiilor climatice. La Școala Primară
„Hänsel und Gretel” copiii au aflat despre gestionarea
inteligentă a zonelor umede și utilizarea lor durabilă.

Seria evenimentelor a continuat la Școala Profesională
Gropnița, deoarece în această localitate, aflată în Delta
Moldovei, se găsește cel mai recent sit Ramsar
desemnat în România și unicul din județul Iași, unde
viața de zi cu zi a locuitorilor influențează și este
influențată de biodiversitatea de importanță
internațională. Vineri, 3 februarie, au avut loc seminarii
la Școala Junior și Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”
Iași. 

Activități în proiectul național Șah în școală 

unui Festival de Șah în aer liber, la care vor participa
200 de copii din toată Moldova.

Toate aceste activități contribuie la pregătirea elevilor
în vederea participării, la Iași, pe 1 iunie, la cel mai mare
concurs de șah organizat în aer liber care va reuni 1000
de copii din toată țara.


