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Ziua Națională a României, sărbătorită în
școala ieșeană

Preșcolarii și elevii din unitățile școlare ale județului Iași au
sărbătorit Ziua Națională a României  prin activități complexe și
variate care au arătat că respectă valorile și tradițiile populare,
folclorul și obiceiurile românești. 

Formele de celebrare a sărbătorii tuturor românilor au fost diverse -
dans, cântec, poezie și multă veselie la Școala Gimnazială „Ștefan cel
Mare” din Dancu, ateliere de folclor la Școala Gimnazială „Alecu
Russo” din Iași, atelier gastronomic cu gust românesc și basarabean
la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Pașcani, expoziție cu
obiecte tradiționale de iarnă la Școala Gimnazială „George Coșbuc”
Iași, concurs de cultură generală pe teme de istorie și geografie la
Școala Gimnazială „Comandor Alexandru Cătuneanu” Lunca
Cetățuii, film despre valoarea artistică a ceramicii din zona Tansa
realizat de elevii Școlii Gimnaziale „Paradis” Iași, alături de multe
alte activități care au subliniat, prin specificul lor, că este necesar să
fie transmisă generației tinere lecția despre importanța unității,
despre rolul cultivării conștiinței naționale prin educație, despre
asumarea patriotismului ca formă de respect pentru trecut și
încredere în viitorul comun și demn al românilor.

La mulți ani, România!
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Cercurile pedagogice – mijloace de eficientizare a demersului didactic

Începând cu partea a doua a lunii noiembrie, s-au desfășurat cercurile
pedagogice pe discipline și domenii educaționale. Tematica propusă la
aceste activități metodice, desfășurate în prima parte a anului școlar 2022-
2023, s-a adaptat specificului fiecărei discipline în parte pentru a oferi
sprijin profesorilor, în special celor debutanți, în contextul unei structuri
modulare a anului școlar.

Astfel, unele discipline au insistat asupra caracterului practic-aplicativ al
instrumentelor de învățare-evaluare. Cele peste 1800 de cadre didactice
din învățământul primar au participat la activități de dezvoltare
profesională în cadrul celor 33 de cercuri metodice, având ca temă
Creșterea caracterului aplicativ al orelor de matematică – factor
determinant în dezvoltarea competenţelor cheie specifice.

Pentru profesorii de chimie din județul Iași, tema propusă a fost Asigurarea
caracterului practic aplicativ al chimiei în activitățile de predare- învățare-
evaluare.

Digitalizarea și adaptarea metodelor alternative de evaluare la contextul
post-pandemic a fost un aspect comun mai multor discipline. Profesorii de
fizică, organizați în zece cercuri metodice, au desfășurat activități
didactice având ca teme Realizarea Resurselor Educaționale Deschise;
Integrarea mijloacelor moderne și a metodelor alternative de evaluare pentru
realizarea unor activități didactice atractive, cu accent pe aplicabilitatea
practică a noțiunilor predate. Cele zece cercuri metodice ale profesorilor de
biologie au răspuns aceleiași teme de actualitate: Abordări actualizate ale
instrumentelor alternative de evaluare–proiectul, investigația, portofoliul,
autoevaluarea, proba de evaluare practică, harta conceptuală. Subiectele de
discuție de la cele 9 cercuri ale profesorilor de informatică au fost Metode
de predare, învățare și evaluare moderne la Informatică și TIC, respectiv
Utilizarea resurselor educaționale deschise (RED). Profesorii de limbi clasice
au abordat și ei aceeași temă de actualitate: Tehnologii informaționale în
predarea limbii latine. Paradigmele digitalizării în biblioteca școlară și CDI.
Soluții, limite, perspectivea fost, de asemenea, subiectul pentru cele 3
cercuri metodice ale bibliotecarilor și ale profesorilor documentariști.
Cercurile pedagogice ale profesorilor de discipline socio-umane au avut în
centru o arie de interes asemănătoare: Exersarea competențelor digitale la
disciplina educație socială; utilizarea metodei învățării prin cooperare în
predarea-învățarea disciplinelor socio-umane.

Deosebit de importantă a fost, pentru alte discipline, oferirea unor exemple
de bune practici profesorilor debutanți, adaptarea reperelor metodologice
pentru elevii de liceu. La disciplina matematică a fost organizat un cerc
doar pentru profesorii debutanți, iar celelalte 15 cercuri zonale au avut ca
teme Strategii de organizare a demersurilor didactice din perspectiva noului
curriculum / a reperelor metodologice pentru clasa a IX-a și a X-a, Exemple
de bună practică în vederea minimalizării efectelor învățământului online;
Exemple de procedee / măsuri / activități remediale aplicate în demersul
didactic. 
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Profesorul creator de educație, Strategii didactice de adaptare a
competențelor din programa de gimnaziu la specificul studierii limbii și
literaturii române în liceu (clasele IX-X) au fost temele generice ale celor
cinci cercuri metodice pentru învățământul gimnazial și ale celor trei
cercuri pentru învățământul liceal care au reunit profesorii de limba și
literatura română. La disciplina religie, sub titlul Pelerinajul – formă de
învățare experiențială, cele șapte cercuri pedagogice din județ și-au
organizat activitatea în mod creativ. Cele cinci  cercuri destinate
profesorilor de educație fizică au avut ca scop Optimizarea sistemelor de
acționare utilizate în lecția de Educație fizică și sport, în context post-
pandemic. Cercurile pedagogice pentru cadrele didactice din învățământul
profesional și tehnic, organizate pe domenii de pregătire profesională, au
generat dezbateri pe teme precum: prezentarea documentelor proiective
realizate în concordanță cu Reperele metodologice pentru aplicarea
curriculumului la clasa a X-a, planificarea evaluării și elaborarea tematicii și
structurii proiectelor de certificare a competențelor profesionale nivel 4,
dar și realizarea unui model de plan individualizat de învățare. Același
subiect l-au avut cele 4 cercuri pedagogice ale cadrelor didactice care
predau arte vizuale: Proiectarea didactică – activitatea de bază în
anticiparea și pregătirea activităților didactice. 

Unele discipline au subliniat, prin activitățile organizate, strânsa colaborare
dintre învățământul preuniversitar și cel universitar ieșean. Peste 150 de
profesori de geografie s-au întâlnit cu geografi din mediul academic,
profesori și cercetători, tema activității metodice fiind Geografia, știință
fundamentală a societății - interferențe geografice în învățământul ieșean. 

Cercurile pedagogice ale profesorilor de istorie având tema Strategii de
încurajare a participării elevilor la competiții școlare și activități extrașcolare
la disciplina istorie au beneficiat și ele de prezența unor reprezentanți ai
mediului universitar.

Activitatea metodică pentru educație timpurie s-a desfășurat în 19 centre,
iar tematica abordată a vizat aspecte ce țin de amenajarea mediului
educațional în unitățile de educație timpurie (creșe și grădinițe), precum și
rolul acestuia în învățare și în dezvoltarea autonomiei personale a
preșcolarului. 

Cercurile metodice ale directorilor adjuncți și coordonatorilor de pentru
proiecte și programe educative au avut ca temă Paroxismul
responsabilității și conștientizării în contextul societății contemporane.
Explorări creative în mediul școlar. În același registru, întâlnirile
specialiștilor în educație specială și incluzivă din județul Iași au avut ca
temă Modalități de prevenire a bullyingului și cyberbullyingului în școală.

De asemenea, trebuie menționat că, în perioada 16 – 29 noiembrie 2022, s-
au desfășurat activitățile celor 21 de cercuri metodice ale directorilor din
unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din județul Iași.
Activitățile au vizat schimbul de bune practici în domeniul managementului
educațional, precum și instituirea unei colaborări între directori în scopul
asigurării unui mentorat eficient. 
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Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași la cea de-a 50-a aniversare

Pentru Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași, ultimele zile ale lunii noiembrie
au marcat evenimentul jubiliar dedicat celei de-a 50-a aniversări a unității
de învățământ. S-au împlinit 50 de ani de când a fost semnat actul de
înființare a Școlii Generale nr. 25 şi 24 de ani de când instituţia pregăteşte
generații de liceeni, prin transformarea sa în Liceul Teoretic ,,Miron Costin”
Iași.

Manifestările au început pe data de 28 noiembrie printr-un program
complex de activități educative al căror numitor comun a fost
personalitatea cărturarului umanist Miron Costin. Un moment important l-a
reprezentat lansarea Monografiei aniversare a Liceului Teoretic „Miron
Costin” 1972-2022 în care, prezent, trecut și perspective s-au împletit sub
arcul timpului, confirmând valoarea activității acestei instituții de
învățământ, care a crescut odată cu trecerea anilor.

Festivitatea care a marcat împlinirea a cinci decenii de existență s-a
desfășurat pe data de 29 noiembrie, sub genericul Descoperire, devenire și
autodefinire, reunind în amfiteatrul liceului reprezentanți ai autorităților
locale, partenerii educaționali consacrați, cadre didactice, oameni dedicați
care au făcut parte din viața acestei instituții de învățământ, foști
absolvenți și actuali elevi, părinți. Acordarea distincției „Gheorghe Asachi”
de către Inspectoratul Școlar Județean Iași, reprezentat în cadrul
evenimentului de doamna prof. Luciana Antoci, Inspector Școlar General, și
de domnul prof. Cristian Pravăț, Inspector Școlar General Adjunct, a fost un
moment marcat de emoții pentru toți cei prezenți, prin semnificațiile sale –
recunoaștere și apreciere pentru continuitate și tradiție, pentru excelență
pedagogică și managerială, pentru modul în care generațiile de elevi ai școlii
au fost formați în spiritul unor idealuri superioare.

Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Cavaler, conferit
profesorului ieșean Ioan Bița

În semn de apreciere pentru efortul celor mai buni dascăli ai României, pe
1 decembrie 2022, Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul „Meritul
pentru Învățământ” în grad de Cavaler unui număr de opt profesori din
învățământul preuniversitar și universitar. Printre aceștia, se află și
domnul prof. Ioan Bița, profesor de franceză la Colegiul Național „Mihai
Eminescu” din Iași, căruia astfel i se apreciază întreaga activitate,
devotamentul și dăruirea demonstrate de-a lungul întregii cariere.

Cu o experiență de peste 30 de ani la catedră și o colaborare permanentă
cu Institutul Francez din Iași încă de la înființarea acestuia, în 1992,
domnul profesor a insuflat pasiunea pentru limba franceză elevilor
secțiilor bilingve, și nu numai, de la Colegiului Național „Mihai Eminescu”
Iași. S-a remarcat constant prin numeroasele premii obținute la etapa
națională a olimpiadei de limba franceză și chiar la olimpiada
internațională, iar mulți dintre foștii elevi au devenit profesori universitari
la Sorbona sau cercetători. 


