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Școlile din județul Iași s-au pregătit
pentru simularea Evaluării Naționale

Newsletter
Nr. 21, 13 - 19 martie 2023

D i n  a c e s t  n u m ă r
Cele 168 de unități școlare din județul Iași care vor fi centre
de examen s-au pregătit pentru Simularea Examenului de
Evaluare Națională. 8140 de elevi ai claselor a VIII-a, 4291
din mediul rural și 3849 din mediul urban sunt așteptați
săptămâna viitoare să participe la un nou exercițiu de
pregătire pentru examenul care va avea loc în luna iunie.

Calendarul Simulării Evaluării Naționale va debuta luni 20
martie, cu proba de Limba și literatura română și va
continua marți, 21 martie, cu proba de matematică. 

Rezultatele obținute de elevi la simulare sunt analizate la
nivelul fiecărei unități de învățământ în care acestea s-au
desfășurat, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la
nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul
consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri
pentru îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva
examenelor din vară. Rezultatele obținute la simulare nu se
contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile
excepționale în care se dorește consemnarea notelor în
catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise
depuse de cei interesați.

Școlile, prin comisiile de organizare stabilite la nivelul
unității de învățământ, asigură buna desfășurare a susținerii
probelor și a evaluării lucrărilor. Inspectoratul Școlar
Județean Iași va coordona și va monitoriza modul de
desfășurare a simulării.
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Săptămâna 6 - 12 martie 2023 a fost deosebit de
importantă pentru calendarul competițiilor locale și
naționale. Au avut loc, în această perioadă, etapele
județene pentru 12 olimpiade și 4 concursuri școlare.

Vineri, 10 martie, a avut loc Olimpiada de Pedagogie –
Psihologie (licee pedagogice), etapa județeană,
organizată de către Colegiul Național Pedagogic
„Vasile Lupu” Iași și desfășurată la Colegiul Tehnic „Ion
Holban” Iași. S-au înscris 73 de elevi de liceu la cele
două secțiuni, pedagogie și psihologie, specializările
învățători-educatoare și educatori – puericultori, la 10
discipline.

Sâmbătă, 11 martie, Colegiul Național din Iași a găzduit
etapa județeană a Olimpiadei Naționale de
Matematică la care s-au calificat 533 de elevi de
gimnaziu și liceu din 32 de unități școlare. Din cei 485
de elevi prezenți la competiție, 193 au obținut punctaje
care le asigură intrarea în clasamentul național din
care se va selecta lotul participant la etapa națională.

Proba scrisă la etapa județeană Olimpiadei Naționale
de Limba engleză s-a desfășurat la Colegiul Național
„Emil Racoviță” Iași și la Școala Gimnazială „Titu
Maiorescu” Iași,  cu participarea a 1045 de elevi.
Sâmbătă, 18 martie, cei 30 de elevi din clasele IX-XII
care au obținut cel puțin 95 puncte la proba scrisă vor
susține proba orală, care va definitiva procesul de
selecție la nivel județean prin stabilirea lotului
național. 

În perioada 6-12 martie s-au desfășurat opt etape
județene - la Baschet, Fotbal, Handbal, S-Rugby, Tenis
de masă și Badminton, din totalul de 44 de competiții
aflate în calendarul Olimpiadei Naționale a Sportului
Școlar. Cei mai buni participanți vor reprezenta
județul Iași la Etapele Zonale și Naționale ale
Olimpiadei.

Pe 11 martie 2023 a avut loc, la Școala Gimnazială
„Dimitrie A. Sturdza” Iași, etapa județeană a
Olimpiadei interdisciplinare „Cultură și spiritualitate
românească”- gimnaziu și liceu. Au participat 204
elevi (145 de elevi de gimnaziu și 59 de elevi de liceu)
din 34 de unități de învățământ.

La Universitatea Națională de Arte “George Enescu” 

http://isjiasi.ro/

Etape din calendarul competițional al concursurilor și olimpiadelor școlare

din Iași s-a desfășurat, pe 11 martie, etapa județeană a
Olimpiadei Corale. Pentru etapa zonală s-au calificat
Corul de liceu „Collegium” de la Colegiul Național de
Artă „Octav Băncilă” Iași și Corul de gimnaziu „Vivere”
de la Liceul Teoretic Waldorf Iași.

La Colegiul National de Artă „Octav Băncilă” Iași s-a
organizat în perioada 2-3 martie 2023 preselecția
elevilor participanți la Olimpiada națională Arte
vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor, cls. XI-XII (licee
vocaționale). În baza specializărilor din planul cadru,
curriculum diferențiat, au fost selectați un număr 23
de elevi care vor participa la etapele ulterioare ale
olimpiadei.

Etapa județeană a Olimpiadei de Limbi Romanice s-a
desfășurat sâmbătă la Colegiul Național „Vasile
Alecsandri” Iași. La limba franceză au participat 220 de
elevi din clasele VII-XII, regim de studiu normal și
intensiv/bilingv, la limba italiană au fost prezenți 19
elevi din clasele IX-XII, regim de studiu normal, iar la
limba spaniolă au participat 7 elevi din clasele VII-XII,
regim de studiu normal. 

Etapa județeană a Olimpiadei de Științe socio-umane
s-a desfășurat sâmbătă, 11 martie 2023, la Colegiul
Național „Mihai Eminescu” din Iași. Cei peste 100 de
elevi înscriși au concurat pentru disciplinele Educație
socială, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie,
Economie, Sociologie și Filosofie. 

La Olimpiada de Limba rusă maternă, etapa
județeană, desfășurată la Școala Gimnazială „Ion
Simionescu” Iași pe 11 martie 2023, au participat 9
elevi. 

Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba
rusă modernă a reunit 25 de candidați la proba scrisă,
desfășurată la Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași,
6 dintre aceștia calificându-se la etapa națională ce se
va desfășura în perioada 27-30 aprilie. 

La Olimpiada de Limba neogreacă, faza județeană,
desfășurată la Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași
pe 11 martie, s-au înscris 24 elevi, lucrările fiind
corectate la Universitatea București, cu sprijinul
Uniunii Elene din România.
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InspectoratulScolarJudeteanIasi

Duminică, 12 martie, a avut loc la Colegiul Național
„Garabet Ibrăileanu" etapa județeană a Olimpiadei de
Biologie pentru elevii de liceu la care au participat 147
de elevi.

Concursul județean de geografie „Grigore
Cobălcescu", aflat la a XX-a ediție, s-a desfășurat
sâmbătă, 11 martie, la Liceul Tehnologic de Electronică
și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu" din Iași și a
reunit 63 de elevi din trei orașe (Iași, Pașcani și Podu
Iloaiei), reprezentând șapte licee tehnologice.

Facultatea de Construcții Mașini și Management
Industrial din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi”
a fost, sâmbătă, gazda etapei județene a Concursului
Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”,

Cercul metodic al profesorilor coordonatori ai comisiei pentru 
prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar, a promovării interculturalității 

Marți, 14 martie 2023, la Liceul Teoretic „Dimitrie
Cantemir” Iași s-au desfășurat activitățile Cercului
metodic județean al profesorilor coordonatori ai
comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a
faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar, a
promovării interculturalității cu tema Factori de risc și
măsuri de contracarare a violenței în mediul școlar.

La eveniment au participat prof. Cristian Pravăț,
Inspector Școlar General Adjunct, prof. dr. Maria
Andreea Neculau, inspector pentru activități
extrașcolare, prof. Anca Hardulea, directorul Centrului
Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași,
comisar șef Marius Mihai Manea de la Centrul Regional
de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași,
comisar șef David Cristian Cezar și agent șef Ramona
Nechifor de la Inspectoratul de Poliție Județean Iași,
Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, agent șef
principal Claudiu Mercaș de la Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Iaşi, Biroul Siguranţă Şcolară, căpitan Daniel
Crăciunescu de la Inspectoratul de Jandarmi Județean
Iași, avocat Geta Lupu, președintele Asociației “Justiție
pentru Minori”, prof. dr. Anca Dimitriu, director al
Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași, prof.
Daniela Munteanu, director adjunct, responsabil al
cercului metodic, alături de un număr mare de
directori adjuncți și coordonatori ai comisiei pentru
prevenirea violenței din unitățile școlare ale județului
Iași.

 ajuns la a XXV-a ediție și cuprins calendarul ME, care a
reunit 174 de elevi din liceele teoretice, economice și
tehnologice.

La Concursul Național de Istoria și Tradițiile
Rromilor, faza județeană, desfășurat la Școala
Gimnazială „Ion Simionescu” Iași în data de 11 martie,
au participat 16 elevi. 

Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi a organizat, în
parteneriat cu Centrul Judeţean de Excelenţă Iaşi,
Concursul de Informatică CNER_CODE, un ultim
antrenament pentru elevi înaintea olimpiadei, formă
de evaluare finală a activităţii în cadrul Centrului de
Excelenţă pentru anul şcolar 2022-2023.

În prima parte, invitații au susținut lucrări de
specialitate în acord cu tema evenimentului, iar a doua
parte a inclus o sesiune de întrebări și răspunsuri, 
dezbateri, prezentarea unor exemple de bună practică.
În contextul acestui eveniment, au fost identificate
strategii pentru a crea un mediu școlar sigur și
prietenos prin promovarea valorilor pozitive: respectul,
încrederea, toleranța, empatia, responsabilitatea.
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„Hrana omenirii vs Hrana viitorului”

Joi, 16 martie 2023, elevi și profesori de la Colegiul
Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”
Iași, Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Târgu Frumos,
Liceul Tehnologic Agricol „M. Kogălniceanu” Miroslava
Liceul Tehnologic Economic de Turism și de la Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” Iași au participat la
dezbaterea „Hrana omenirii vs Hrana viitorului”,
organizată de Radio France International România la
USV Iași.

UNICEF România sprjină educația elevilor ieșeni

Joi, 16 martie 2023, elevi și profesori de la Colegiul
Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”
Iași, Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Târgu Frumos,
Liceul Tehnologic Agricol „M. Kogălniceanu” Miroslava
Liceul Tehnologic Economic de Turism și de la Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” Iași au participat la
dezbaterea „Hrana omenirii vs Hrana viitorului”,
organizată de Radio France International România la
USV Iași.

 Peppers inspiră educația STEM din România

În perioada 1 – 6 martie 2023, s-a desfășurat la
București etapa națională a celei mai mari competiții
de robotică din România, Concursul de Robotică BRD-
First Tech Challenge, la care au participat 79 de
echipe formate din elevi din clasele IX – XII.

 O realizare strălucită a echipei de robotică Peppers de
la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași
este calificarea la etapa internațională a celei mai mari
competiții de robotică pentru liceeni de la nivel
internațional, First Tech Challenge (FTC) care se va
desfășura în luna aprilie în Houston, S.U.A. Peppers a
obținut locul al II-lea la premiul „Inspire Award” și
robotul lor s-a clasat pe locul V în clasamentul
național. Echipa Peppers a câștigat fiecare meci și a
obținut locul 12 în clasamentul național.

Pasiunea lor de a dărui comunității a fost insuflată de
prof. Mirela Țibu, mentorul echipelor de robotică și de
către comunitatea de învățare a Liceului Teoretic de
Informatică „Grigore Moisil”, Iași. 

I.S.J. Iași are un parteneriat de succes cu Fondul
Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) prin care este
oferită asistență tehnică și financiară pentru
implementarea de activități educaționale în sprijinul
copiilor. În cadrul acestui parteneriat, în 11 școli din
județul Iași au fost distribuite aproximativ 800 de
ghiozdane echipate care vor ajunge la elevii din ciclul
primar și gimnazial. Colaborarea I.S.J. Iași cu UNICEF
România are în vedere sprijinirea tuturor copiilor din
județul Iași și a celor refugiați din Ucraina, în contextul
crizei generate de conflictele din această țară.


