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A fost lansat ghidul Săptămâna verde –
modele de activități practice în județul
Iași
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D i n  a c e s t  n u m ă r

A fost lansat ghidul Săptămâna
verde – modele de activități practice
în județul Iași

Cea de-a cincea reuniune
transnațională a proiectului
european „Digitools”

Etape județene și zonale ale
olimpiadelor și concursurilor școlare

Elevii ieșeni la IIOT şi Prosoft@NT

Proiect de promovare a educației
incluzive realizat în parteneriat de
Școala Gimnazială 41 și Colegiul
Național Iași

Elevii de la Colegiul Național „Emil
Racoviță” au obținut rezultate de
excepție la RMM 2023 

Săptămâna Prieteniei la Iași

În prezența comunității profesorilor de geografie din județul
Iași, a reprezentanților mediului universitar și ai
Inspectoratului Școlar Județean Iași a fost pus la dispoziția
publicului, în cadrul unui eveniment desfășurat pe 3 martie
la Casa Corpului Didactic, ghidul intitulat Săptămâna verde
– modele de activități practice în județul Iași. Lucrarea își
propune să valorifice potențialul programului lansat de
Ministerul Educației în acest an școlar, venind în sprijinul
profesorilor cu idei de activități ce reflectă specificul
orizontului local al județului nostru, cu detalierea grupului
țintă, a competențelor vizate, a activității propriu-zise și, nu
în ultimul rând, a „lecției învățate”, prin reflecție și
feedback. 

Coordonat de prof. dr. Mihaela Lesenciuc, inspector școlar
pentru geografie, ghidul reunește resursele propuse de
profesorii de geografie din școlile ieșene, într-o abordare
unitară și atractivă.

În deschiderea evenimentului, au luat cuvântul prof. Luciana
Antoci, Inspector Școlar General al I.S.J. Iași, prof. univ. dr.
Cornel Iațu, Președinte al Societății de Geografie din
România, conf. dr. Dan Lesenciuc, reprezentant al Facultății
de Geografie și Geologie din cadrul Universității „Al. I. Cuza”
din Iași, precum și prof. Gabriela Plăcintă, director al
Centrului de Excelență Vaslui.
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În perioada 28 februarie- 1 martie 2023, în Bulgaria, la
Sofia, a avut loc cea de-a cincea reuniune
transnațională a proiectului european „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 Systems – România, Bogazici
Universitesi – Turcia, Istanbul Milli Egitim Mudurlugu –
Turcia. 

Scopului proiectului - de a dezvolta resurse
educaționale digitale pentru creșterea calității și
interactivității învățării, valorizarea abilităților digitale
ale elevilor, dezvoltareacompetențelor didactice
digitale ale profesorilor, a ghidat activitățile
participanților implicați în proiect. 

Cea de-a cincea reuniune transnațională 
a proiectului european „Digitools”

Etape județene și zonale ale olimpiadelor și concursurilor școlare 
desfășurate în perioada 3 - 5 martie 2023

În perioada 3 - 5 martie 2023, s-au desfășurat etapele
zonale și județene pentru 6 olimpiade, 3 concursuri
școlare, precum și proba specială pentru califcarea la
un concurs internațional.

Inspectoratul Școlar Județean Iași a organizat Etapa
zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la
Baschet, feminin – licee. La această întrecere au
participat echipele câștigătoare la etapele județene din
cele șase județe reprezentând zona N-E, echipa
Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași
calificându-se la Etapa Națională.

Peste 150 de tineri pasionați de geografie și-au
demonstrat deprinderile și cunoștințele în cadrul
Olimpiadei de geografie – etapa județeană, desfășurată
la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași.

Etapa județeană a olimpiadelor din aria curriculară
Tehnologii și a concursurilor pe meserii pentru
învățământul profesional s-a desfășurat, cu participa-

Activitățile ulterioare ale echipei de proiect vor fi
orientate spre completarea conținutului dinamic și
atractiv al ghidului profesorilor ca mentori (Teachers
As Mentors Guidebook) și conturarea recomandărilor
pentru consolidarea capacităților în domeniul
educației digitale (Recommendations for Capacity
Building in Digital Education). 

-rea a 160 de elevi din învățământul profesional și
tehnic, la Colegiul Tehnic „Ioan Holban” Iași, Colegiul
Tehnic „M. Sturdza” Iași și Liceul Economic Tehnologic
de Turism.

Olimpiada de Lingvistică „Solomon Marcus” s-a
desfășurat în două centre de concurs, la Colegiul
Național Iași (elevii de gimnaziu) și la Colegiul Național
„Vasile Alecsandri” Iași (elevii de liceu), reunind 56 de
elevi la secțiunea de EXERCIȚIU, respectiv 41 elevi la
secțiunea PERFORMANȚĂ.

Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași a găzduit
etapa județeană a Olimpiadei Naționale de limba și
literatura română (clasele V – XII), la care au
participat 449 elevi de gimnaziu și 147 elevi de liceu. 

Olimpiada Județeană de Fizică a avut loc la Școala
Gimnazială „Vasile Conta” , Iași. La această  olimpiadă
au participat 249 de elevi, 125 dintre aceștia obținând
premii și mențiuni în cadrul olimpiadei.
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Olimpiada de limbi clasice: greacă veche, latină -
etapa județeană a avut loc la Colegiul Național „Vasile
Alecsandri” Iași, reunind 40 de elevi pentru limba
latină și 5 la greacă veche. În aceeași zi s-a desfășurat
și proba specială în vederea participării la Olimpiada
internațională de limba și literatura latină Certamen
Ciceronianum Arpinas, eleva Chircă Iulia Riana (clasa a
XII-a, Colegiul Național Iași, profesor îndrumător Ana
Belcescu) numărându-se printre calificați. 

La Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Iași s-a
desfășurat concursul de matematică Olimpiada
Satelor din România, cuprins în calendarul M.E. în lista
concursurilor finanțate, la care au participat 180 de 

Elevii ieșeni la IIOT şi Prosoft@NT

În perioada 1-4 martie 2023, oraşul Piatra-Neamţ a
devenit polul performanţei în informatică, reunind cei
mai valoroşi olimpici naţionali şi internaţionali în
cadrul a două competiţii: IIOT şi Prosoft@Nt.

IIOT (International Informatics Olympiad in Teams)
este un concurs de informatică în echipe, aflat la a VI-a
ediţie. La rundele de calificare din România au
participat 113 echipe. La finalul celor 4 runde de
calificare au fost selectate 11 echipe care au participat 

elevi și 30 de cadre didactice din 40 de unități de
învățământ din mediul rural. 

Școala Gimnazială „B.P. Hașdeu” Iași a găzduit a XXI-a
ediție a Concursului de matematică „Florica T.
Câmpan” pentru gimnaziu. Au participat 149 de elevi și
35 de cadre didactice de la scolile gimnaziale si
liceele/colegiile din județ.

Toate aceste activități au beneficiat de susținerea
școlilor care au găzduit competițiile și de implicarea
profesorilor care au pregătit și evaluat elevii. 

Felicitări participanților pentru rezultate și succes în
etapele viitoare ale competițiilor! 

la etapa naţională, dintre care şi echipa CNERU-I CNER
formată din Andrei Boacă, Alin Răileanu, Răzvan
Rotaru şi Gabriel Turbincă, elevi ai Colegiului Naţional
„Emil Racoviţă" Iaşi. 

În aceeaşi perioadă s-a desfăşurat Concursul
pluridisciplinar Prosoft@NT, aflat la a XIX-a ediţie.
Concursul constă dintr-o probă individuală de
matematică, o probă individuală de informatică şi o
probă de matematică şi informatică, desfăşurată în
echipă. Din judeţul Iaşi, la matematică au participat
Andreea Popa şi Miruna Coroi de la Colegiul Naţional
„Emil Racoviţă", iar la informatică au participat
Theodor Moroşan, de la Liceul de Informatică Grigore
Moisil şi Cezar Iordache de la Colegiul Naţional „Emil
Racoviţă". În cadrul competiției, Andreea Popa a
obţinut premiul I la proba individuală de matematică
(secţiunea 9-10), Theodor Moroşan a obţinut premiul I
la proba individuală de informatică (secţiunea 9-10), iar
Cezar Iordache a obţinut menţiune la proba individuală
de informatică (secţiunea 11-12).

Proiect de promovare a educației incluzive realizat în parteneriat de Școala 
Gimnazială 41 și Colegiul Național Iași

În cadrul programului Școala Altfel elevii Școlii
Gimnaziale 41 au desfășurat activități în colaborare
cu elevii Colegiului Național Iași. Proiectul „Violența
nu este un refugiu” se înscrie în 

educației pentru sănătate psihologică și educație
comportamentală derulat de Școala Gimnazială nr. 41,
unitate de învățământ care școlarizează persoane
aflate în detenție. 
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În contextul mai amplu al programului Școala Altfel și al
parteneriatului cu profesorii și elevii Colegiului Național
Iași, proiectul a construit cadrul unei activități care să
promoveze educația incluzivă. Obiectivele proiectului
sunt identificarea cauzelor şi a consecințelor pe care le
generează violența, găsirea soluțiilor pentru rezolvarea
conflictelor, dezvoltarea abilităților practice,
promovarea unui stil de viață echilibrat, diminuarea
prejudecăților societății față de persoanele care
execută pedepse privative de libertate.

În perioada 6 – 10 martie 2023, în școlile ieșene s-a
derulat Proiectul Săptămâna Prieteniei, iniţiat de
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă
Educaţională (CJRAE) - Centrul Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică Iaşi (CJAPP). Manifestările se înscriu
în Strategia Judeţeană de prevenire a violenţei şi
bullyingului în mediul şcolar, implementată de
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, şi au ca scop
prevenirea comportamentelor agresive şi a
bullyingului în unităţile de învăţământ prin construirea
contextelor favorabile manifestării comportamentelor
dezirabile. 

Elevii de la Colegiul Național „Emil Racoviță” au obținut 
rezultate de excepție la RMM 2023 

Este pentru prima dată când 2 elevi de la Colegiul
Național ,,Emil Racoviță” din Iași participă simultan la
concursul internațional Romanian Master of
Mathematics, făcând parte din a doua echipă a
României. A XIV-a ediție a concursului s-a desfășurat
în perioada 27 februarie – 4 martie 2023 la București.
Cele două echipe ale României au fost adversarele
celei mai bune echipe din Statele Unite ale Americii,
coordonată de domnul Po-Shen Loh, care a obținut
locul I, urmată de prima echipă a României, pe locul al
II-lea, la egalitate cu cea a Israelului. Nici a II-a echipă
reprezentată a țării noastre, din care au făcut parte
Radu și Gabriel, coordonată de domnul Flavian
Georgescu (profesor de matematică la ICHB) nu s-a
lăsat mai prejos, obținând mențiune în clasamentul pe
echipe. Conform ierarhiei individuale, cei doi elevi de
la Colegiul Național ,,Emil Racoviță” din Iași au obținut
ambii medalii de bronz. 

Săptămâna Prieteniei la Iași


