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Copiii, educația și vremurile  

sau 

Despre dinamica educației ca realitate de asumat 
 

 Lumea este diferită pentru educatorii și părinţii de astăzi, 

comparativ cu cei din trecut. Este diferită de lumea părinţilor lor şi poate 

de a oricărui educator/părinte de până acum.  
 

 “Când am crescut noi ne puteam juca în grădină nesupravegheaţi, 

timp de ore întregi. Mergeam la şcoală pe jos sau cu autobuzul în deplină 

siguranţă. Cea mai periculoasă substanţă pe care ne-a oferit-o cineva a fost, 

probabil, o gură de bere. Petreceam mult timp împreună cu unul sau cu ambii 

părinţi. Ei aveau timp pentru noi. Sarcina la adolescentele de liceu era ceva 

neobişnuit.”   

 R. M. Gilbert, 2007 

 

 



Provocări asupra educației  

  Societate hipertehnologizată – digikids 
 

• Lumea virtuală, second life, social media, generațiile-internet 

• Dependența de internet. Efecte psihologice în rândul adolescenților 

• Imaginea corporală și idealul de feminitate al adolescentelor în 

generația digitală 

• Învățarea mediată de computer 

• Copilul între televizor/calculator/tabletă și îmbrățișarea mamei 

• Timpul liber, lipsa socializării, a mișcării în aer liber  

 
 



Societate mereu în schimbare, cu  decalaje sociale, 

culturale, educaționale 

• Imitația comportamentelor agresive la copii; rolul mass-mediei 

• Sexualitatea la copii și adolescenți  

• Parenting-ul la distanță: părinți divorțați, imigranți sau absenți  

• Stress-ul la copii 

 
 



Societate mereu în schimbare, cu  decalaje sociale, 

culturale, educaționale 

• Bullying-ul școlar 

• Exploatarea copiilor prin muncă (“România celor 140.000 de minori 

exploatați de familie) 

• Părinții ca marionetă sau Cine pe cine educă? 

 
 



Școala și noile sale dileme... 

sau  

Ce strategii manageriale și educaționale sunt 

eficiente?  
a. Contextul european 

• Educația și formarea profesională pot contribui la prevenirea și 

combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. 

 

• Sistemele de educație și formare profesională se confruntă cu 

provocarea de a asigura accesul egal la o educație de înaltă 

calitate, în special prin faptul că sunt deschise persoanelor 

defavorizate și integrează persoane care provin din medii diferite. 

 

(Raport comun pentru 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a 

Cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării 

profesionale – ET 2020) 

 

 



b. Contexul național – Politicile în domeniul educației, 
Programul de guvernare 2017-2020 

Cei 3C:  

 Educație captivantă 

 Educație continuă 

 Educație coerentă 

15 măsuri: 

 Dezvoltarea sistemului de educație timpurie 

 Programe de antreprenoriat de la școala primară până la universități 

 Profesori motivați și bine pregătiți 

 Acces egal la învățământ de calitate și incluziv 

 Învățarea pe tot parcursul vieții 

 Cetățeni activi pe piața muncii 



DOMENII PRIORITARE ALE I.S.J.  

– STRATEGII DE DEZVOLTARE –  

 Îmbunătățirea frecvenței elevilor din mediul rural și urban; 

reducerea abandonului școlar 

 Proces didactic modern şi eficient, reflectat în progres şcolar şi în 

procentaje ridicate de promovabilitate la examenele naţionale 

(evaluare clasele II/IV/VI, evaluare națională, bacalaureat) 

 Organizarea examenelor naționale, a olimpiadelor/ concursurilor 

naționale/regionale/județene 

 



DOMENII PRIORITARE ALE I.S.J.  

– STRATEGII DE DEZVOLTARE –  
 

 Monitorizarea prin inspecție a procesului de predare-învățare 

trebuie să articuleze ceea ce dorim să dezvoltăm: pregătirea 

tuturor elevilor prin raportare la programa școlară 

 Susținerea și monitorizarea activităților de dezvoltare personală ale 

elevilor; rolul activităților de tip nonformal (Școala Altfel) 

 Promovarea unor manifestări de dialog educațional prin 

intermediul unor conferințe, dezbateri cu invitați și consultanți din 

mediul academic 

 

 

 



DOMENII PRIORITARE ALE I.S.J.  

– STRATEGII DE DEZVOLTARE –  
 

 Reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar (planuri 

comune de acţiune ale I.S.J Iaşi, I.P.J. Iaşi, I.S.U. Iaşi şi Agenţia 

Naţională împotriva Traficului de Persoane privind siguranța 

elevilor şi măsurile de prevenţie) 

 Formarea unui grup de profesori-mentori care să asigure 

consilierea și îndrumarea colegilor debutanți în activitatea 

didactică 

 

 

 



Activități de succes ale I.S.J. 

 

 
 Simpozionul Județean Mentoratul între deziderat didactic și realitate 

educațională. Dialoguri profesionale în cadrul ciclului de conferinţe 

Paradigmele educaţiei moderne – viziune, valori, modele, lansat de I.S.J. 

Iași în anul 2012 

 

 Conferinţa anuală Strategii de reușită educațională în învățământul 

particular și alternativele educaționale organizată în parteneriat cu 

Grădinița Particulară Excellence Iași 



Activități de succes ale I.S.J. 

 

 

 Conferința Școala ieșeană – eficiență, calitate, excelență. Priorități și 

strategii de colaborare interinstituțională pentru anul școlar 2016-2017 

 Consfătuirea anuală a directorilor din unitățile de învățământ preuniversitar 

din județul Iași 

 Implicare în organizarea F.I.L.I.T. / F.I.E. 

 Organizarea Târgului ofertelor educaționale, în parteneriat cu C.J.R.A.E. 

 Implementarea unei strategii județene de prevenire și diminuare a bully-ing-

ului  



Activități de succes ale I.S.J. 

 

 

Parteneriat de colaborare – I.S.J. Iaşi, C.J.R.A.E. şi Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, în mai 2017 

 

 Scop: Derularea de proiecte de informare, consiliere şi orientare academică 

a elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a 

 Proiectul Caravana U.M.F. vine la tine în liceu!, în 14 licee din municipiul 

Iași, Pașcani, Hârlău, Tg. Frumos 

 Proiectul Săptămâna Porţilor Deschise la U.M.F. Iaşi. Arena Medicală.  

Activităţi: Tururi ghidate în universitate, Ateliere de lucru în cadrul Arenei 

Medicale 

 

 



 

 
Activități de succes ale I.S.J. 

 

Parteneriat de colaborare – I.S.J. Iaşi, C.J.R.A.E. şi Universitatea 

“Petre Andrei” din Iaşi 

 

 Iniţiator al programului de orientare vocaţională: Grupul de 

Psihodiagnostic din cadrul Facultăţii de Psihologie  

 Scop: implementarea Programului de consiliere vocaţională 

 Demersul include aplicarea de probe psihologice vizând tipuri de 

interese profesionale şi trăsături de personalitate şi elaborarea Profilului 

personal al elevilor implicaţi 

 Grup ţintă: elevi din clasele a XII-a 

 Perioada: mai 2017  

 

 



Activități de succes ale I.S.J. 

 

 

 

• I.S.J. și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi – PROIECTUL 

Școala de vară „Hai la facultate! Să descoperim împreună vara 

universitară la Cuza! – VINO la UAIC!” – luna iulie 2017, implicare în 

activități: prezentarea ofertei educaționale și a facilităților oferite de 

U.A.I.C. studenților, participarea la cursuri și seminarii, activități de 

consiliere profesională și orientare în carieră, ateliere de lucru în domenii 

specifice.   

 

• I.S.J. și Asociația OvidiuRo – 19-29 iunie 2017, Caravana de Training 

Ateliere de Vară Șotron 2017, dedicată profesorilor voluntari din 

învățământul preșcolar care doresc să desfășoare Ateliere de Vară în 

comunități defavorizate. 

 



 

Anul școlar 2016-2017  

în cifre și statistici 



REȚEAUA ȘCOLARĂ 
 

• Elevi înscriși în învăţământul de masă, zi – 126 863 

• Elevi înscriși în învăţământul seral, cu frecvență redusă şi prin programul „A 

doua şansă” – 2 068  

• Elevi înscriși în învăţământul special – 1 581  

• Total: 130 512  

 

Caracteristici ale rețelei școlare în 2016-2017 

 

 Nr. elevilor/preșcolarilor înscriși la învățământul de masă, zi, a scăzut cu 963, 

în special în mediul rural, de la 61.445 în anul școlar 2015-2016, la 59.933 în acest 

an școlar; în mediul urban - creștere de 577 elevi/preșcolari; 

 Nr. claselor din învățământul de masă, zi, a scăzut cu 55 de clase, în special în 

mediul rural, descreșterea fiind generată de micșorarea numărului de elevi;  

 Se observă o scădere a numărului de clase/grupe din învățământul de masă – 

seral, frecvență redusă și din programul A doua șansă, de la 97 la 89. 

 

 



•  Reţeaua școlară a învățământului preuniversitar de stat din 

judeţului Iaşi, în anul şcolar 2016-2017, a inclus 231 de unităţi cu 

personalitate juridică: 

Anul şcolar 2016-2017 

Unităţi învăţământ de masă 218 

Unităţi învăţământ special și Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională (C.J.R.A.E.) 
8 

Unităţi finanţate de M.E.N. 5 

TOTAL 231 



Reţeaua școlară a învățământului preuniversitar de stat 

 22 de grădinițe cu program prelungit;  

 2 școli primare 

 130 de şcoli gimnaziale cu personalitate juridică, din care 100 în mediul 

rural; 

 17 licee şi colegii teoretice, din care 2 în mediul rural; 

 4 licee şi colegii vocaţionale; 

 33 de licee tehnologice şi colegii tehnice, din care 15 în mediul rural; 

 9 școli profesionale; 

 1 unitate de învăţământ postliceal sanitar; 

 8 unităţi de învăţământ special (inclusiv Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională); 

 5 unităţi subordonate M.E.N. 
 



Situația posturilor din învățământ în anul școlar 2016-2017 

Numărul de posturi 
TOTAL, 

din care: 
Didactic 

Didactic 

auxiliar 
Nedidactic 

 finanțate de Consiliul Local 11 060 8 068,5 1 193,5 1 798 

 finanțate de Consiliul 

Județean 
745 554,25 93,25 97,5 

 finanțate de M.E.N. 217,5 170 15,5 32 

TOTAL 12 022,5 8 792,75 1 302,25 1 927,5 



Situația ocupării cu personal didactic  

 Norme didactice – cadre didactice titulare – 6347,51 → 72,26%  

 Norme didactice – suplinitori calificați – 1228,28 → 13,98% 

 Norme didactice – plata cu ora – cadre didactice titulare, suplinitoare, asociate și 

pensionate – 1042,55 →11,86%  

 Norme didactice – suplinitori fără studii corespunzătoare postului – 165,66 →1,88% 

 



Situaţia la învăţătură şi starea disciplinară 
 

Scade numărul elevilor neșcolarizați  

 

• 2016-2017: 351 elevi neșcolarizați (0,37% din cei 94.515 elevi înscriși în 

învățământul obligatoriu, învățământ de masă, zi) 

 

• 2015-2016: 524 elevi neşcolarizaţi (0,57% din cei 92.269 de elevi înscriși în 

învățământul obligatoriu, învățământ de masă, zi) 

 

• 2014-2015: 827 elevi neşcolarizaţi (0,88% din cei 93 484 de elevi înscriși în 

învățământul obligatoriu, învățământ de masă, zi).  



Scade numărul elevilor aflați în abandon școlar  

 303 elevi din clasele CP-X au fost înregistrați în abandon școlar, față de 323 în 

anul școlar 2015-2016 (elevi care au fost înscriși în învățământul obligatoriu, dar 

care nu au frecventat și au depășit cu mai mult de 2 ani vârsta clasei) – 0,31% (o 

parte dintre aceștia se regăsesc în clasele de tipul A doua șansă) 

 

Principalele cauze ale abandonului şcolar: 

 elevi care provin din familii cu părinţi plecaţi în străinătate; 

 elevi care provin din familii de romi, declaraţi sau nu; 

 starea materială precară a familiilor din care provin elevii; 

 demersuri sporadice şi ineficiente din partea unor cadre didactice sau conducători 

de unităţi şcolare pentru atragerea şi menţinerea elevilor la cursuri. 

 

 



Mai puțini elevi cu nota la purtare scăzută sub 7 

 

• Din cauza cumulului de absenţe, un număr de 1.258 elevi au avut note la 

purtare scăzute sub 7 în anul şcolar 2016-2017 (adică 1,20% din totalul de 

104.165 elevi rămași înscriși la finalul anului școlar în clasele pregătitoare 

– XII, în învățământ de masă, zi, față de 1.638 elevi care au avut note 

scăzute la purtare sub 7 în anul şcolar 2015-2016) 

 

An școlar 

Nr. elevi rămași 

înscriși la finalul 

anului școlar 

Nr. de elevi cu note la 

purtare scăzute sub 7 

din cauza numărului de  

absențe nemotivate 

% note la purtare 

scăzute sub 7 

 2014-2015 104.935 1424 1,35 

 2015-2016 104.511 1638 1,56 

 2016-2017 104.165 1258 1,20 (↓) 



Mai mulți elevi exmatriculați 

 

• numărul elevilor exmatriculaţi (la clasele XI-XIII) este de 347 la finalul 

anului școlar 2016-2017 (dintre care 243 cu drept de reînscriere), în 

creștere cu 27 elevi față de anul școlar 2015-2016 

Anul școlar 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Numărul de elevi rămaşi înscrişi la sfârșitul anului 

școlar 
105 667 104 935 104 511 104165 

Număr de elevi exmatriculați 

(clasele XI-XIII) 
308 331 320 347 

Procentul de elevi exmatriculați, raportat la totalul 

celor înscriși 
0,22% 0,25% 0,25% 0,33% 



Promovabilitate bună pe niveluri de școlarizare 

 
Nivel de școlarizare 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Primar, zi 97,41 % 97,65 % 97,82 % 97,45 % 

Gimnazial, zi 92,98 % 93,81 % 93,86 % 93,85 % 

Liceal, zi 94,98 % 96,61 % 96,32 % 96,31 % 

Învățământ profesional, 

zi 
88,69 % 88,11 % 87,79 % 88,01 % 

 situație previzibilă: cea mai modestă promovabilitate se înregistrează la 

învățământul profesional. Această situație poate fi explicată prin lipsa 

interesului pentru educație, fenomen corelat cu absenteismul, aceștia fiind 

factori ce pot conduce la abandon școlar.  



• Creșterea sau descreșterea procentelor (promovabilitate, nr. elevilor 

exmatriculați sau al elevilor în abandon școlar) trebuie raportate la 

particularitățile fiecărei generații în parte, precum și la particularitățile 

fiecărui an școlar (perioadele de întrerupere a cursurilor din cauza 

fenomenelor meteorologice nefavorabile, numărul elevilor reveniți în țară, 

la studii – 285, față de 168 în anul școlar 2015-2016 etc.) 

 

• Atât timp cât nu există variații majore, creșteri sau descreșteri bruște, 

decalaje mari între datele analizate, ne aflăm într-o fluctuație care se 

situează la cote normale, într-o dinamica firească pentru un sistem de 

învățământ complex, supus evoluțiilor, dar și fragmentărilor prin care trece 

societatea în general  



Evaluări de etapă – examene naționale 

 • Evaluarea națională - 76,90% → nivel național, județul Iași → 84,29% 

medii peste 5.00 – locul VI în ierarhia națională – în condițiile în care Iașul 

este un județ în care ponderea mediului rural depășește media națională. 

• Din cei 5932 de candidaţi prezenți, un număr de: 

 5000  candidaţi (84,29%) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5; 

 932 candidaţi (15,71%) au obţinut medii mai mici ca 5; 

 38 candidaţi au obţinut media 10 (față de 26 în anul precedent); 

 

 



 Zona urbană → majoritatea școlilor – promovabilitate de peste 90%. În șase  

școli din Municipiul Iași – medii de peste 7,00: Colegiul Național, Colegiul Național 

„Emil Racoviţă”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Alexandru 

Ioan Cuza”, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” și Colegiul „Richard 

Wurmbrand”; 

 Se menține discrepanța dintre mediile de rezidență urban-rural; în mediul rural se 

regăsesc deopotrivă unități școlare cu 100% medii peste 5.00 (Liceul Tehnologic 

„Ionel Teodoreanu” Victoria, școlile gimnaziale Ţuţora, Ciurea, Osoi, Bosia, 

Vânători-Popricani, Sticlăria, Larga Jijia, Drăguşeni, Hadâmbu, Bârnova, Ruși-

Belcești, Zmeu, Cucuteni) și chiar 70-80% medii peste 9.00, iar, la polul opus, unități 

cu sub 30% medii peste 5.00 (3 unități școlare);  

 Rezultate modeste – școlile gimnaziale din localitățile Crucea, Satu Nou, Comarna, 

Popricani, Scobinţi și Liteni; 

 38 de medii de 10, dintr-un total de 432, la nivel național, inclusiv în școli din mediul 

rural (limba română →101 elevi au obţinut nota 10, matematică – 288 absolvenţi au 

obţinut nota 10) 
 



Examenul național de Bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2017  

 

• Procentul de promovabilitate: 84,10%, mai mare decât procentul mediu de 

promovabilitate pe țară (72,9%), Iașul ocupând astfel locul al III-lea la 

nivel național 

 
Anul Procent de promovabilitate pe județ 

2017 84,10 (↑) 

2016 77.48 

2015 77.68 

2014 74.75 



 Promovabilitatea în mediul rural rămâne mult sub cea din mediul urban; 

 Diferențe mari între procentele de promovabilitate în funcție de filiera urmată; 

 13 candidați au obținut media 10 la bacalaureat (comparativ cu 2, în 2016) 

 Promovabilitate 100%: Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”, Colegiul Național, 

Colegiul „Richard Wurmbrand”, Liceul Special „Moldova” Tg. Frumos, Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri”; 

 Promovabilitate peste 90%: Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir", Colegiul Național 

"Mihai Eminescu", Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil", Colegiul Național 

"Garabet Ibrăileanu", Colegiul Național "Mihail Sadoveanu", Paşcani, Liceul Teoretic 

"Miron Costin", Iaşi, Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza", Colegiul Economic 

Administrativ, Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu", Colegiul Național "Ștefan Cel Mare", 

Hârlău, Liceul Teoretic Waldorf, Liceul Teoretic "Miron Costin", Paşcani, Liceul 

Tehnologic Economic de Turism; 

 0% promovabilitate: Liceul Tehnologic „Ștefan Cel Mare”, Cotnari (2 candidați 

înscriși) şi Liceul Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret”, Iași (1 candidat înscris); 

 



Examenul național de Bacalaureat  

– sesiunea august-septembrie 2017 -  
  

• procent de promovabilitate general: 34,83  

• procent de promovabilitate serie curentă: 35,73 

• procent de promovabilitate serie anterioară: 32,97 
 

Rezultatele plasează județul Iași pe locul al II-lea în plan național 

(după Covasna, cu 36,95%) și, la nivel județean, sunt superioare 

celor din sesiunea echivalentă precedentă. 

 

 
Anul Procent de promovabilitate pe județ 

2017 34.83 

2016 33.79 

2015 36.44 

2014 31.22 



Admiterea în învățământul liceal de stat  

pentru anul școlar 2017-2018 

Distribuția claselor de liceu pentru anul 

școlar 2017-2018 
Număr clase 

Total elevi 

repartizați 

Total filieră teoretic 90 2504 

Total tehnologic 89 2308 

Total filiera vocaţională 19 504 

TOTAL 198 5316 



• diminuarea numărului de locuri neocupate (202 locuri) față de 

2016 (247 locuri) 

• aspect pozitiv → locuri neocupate în doar trei unități de învățământ: 

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Colegiul Tehnic 

„Dimitrie Leonida”, Colegiul Tehnic „Dimitrie Sturdza” (față de zece 

unități în anul școlar anterior)  

• numărul locurilor neocupate în învățământul vocațional s-a 

diminuat de la 60, în 2016, la 28 în acest an 

• numărul mare de locuri neocupate: Liceul Tehnologic „Petru Rareș” 

Târgu Frumos (44 față de 0 în 2016), Liceul Tehnologic Agricol „Mihail 

Kogălniceanu”, Miroslava (24 față de 21 în anul școlar anterior) și 

Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Hălăucești (16 față de 1 în anul anterior) 



• Admiterea în învățământul special – 93 candidați 

• Admiterea candidaților din Republica Moldova și din diaspora la studii 

în România – 276 elevi repartizați în județul Iași (din 851 repartizați la 

nivel național) 

• Admiterea în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-

2018 (la data de 11 septembrie 2017): din 2.436 de locuri s-au ocupat 2.063 

de locuri. Cele mai solicitate calificări au fost estetica și îngrijirea corpului 

omenesc, bucătar, ospătar și mecanic auto. 

 

 

 

 



Educația la vârste mici 

 

Învățământ preprimar 

 au continuat proiectele naţionale cunoscute la nivelul disciplinei inclusiv 

programul de educație financiară „De la joc la educația financiară” 

 1500 de preșcolari au avut șansa să descifreze tainele educației financiare cu 

ajutorul soft-ului educațional.  

 

Învățământ primar 

 „Imaginaţie şi creativitate”  - 210 elevi 

 „Super - Mate”  - 350 elevi 

 140 de cadre didactice din învățământul primar ieșean implicate   

 



 

  

 

 

 

Excelența în educație 

Centrul de Excelență Iași 

 15 discipline 

 79 de grupe (dintre care 14 în filiala Pașcani) 

 1451 absolvenți (din care 248 în filiala Pașcani) - elevi care au participat la cel 

puţin 80% din activităţi 

 290 de profesori-lectori 

 
Cursurile Centrului de Excelență au fost structurate astfel încât să asigure 

dezvoltarea abilităților, aptitudinilor, talentului și a potențialului creativ 

al elevilor selectați, precum și performanța superioară a acestora la 

olimpiade și concursuri, într-un un mediu de formare armonios, competitiv și 

echilibrat. 
 



Olimpiade și concursuri școlare 

Laureaţi olimpiade și concursuri internaționale  

 
Tip premiu 

Olimpiade 

internaţionale 

Concursuri 

internaţionale 
Total 

Premiul I 3 8 11 

Premiul II 6 15 21 

Premiul III 1 17 18 

Menţiuni 4 6 10 

Premii speciale 1 2 3 

Menţiuni 

speciale 
- - - 

Medalii aur 2 - 2 

Medalii argint 3 - 3 

Medalii bronz - - - 

Total 20 48 68 



Elevi laureați ai olimpiadelor internaționale 

Denumirea 

olimpiadei 

Locul și perioada 

desfăşurării 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa 
Unitatea de 

învăţământ 
Profesor îndrumător Premiul 

  

Olimpiada 

Internaţională 

 de Științe pentru 

Juniori 

  

Indonezia, Bali, 

decembrie 2016 

Popa Ioana 

Maria 
X 

Colegiul Național 

Iași 

Rotaru Jean,  

Gheorghiță Corina, 

Bohotineanu Ioana 

II + 

medalie 

de argint 

Petrescu Bianca 

Alexandra 
X 

Colegiul Național 

Iași 

Rotaru Jean,  

Gheorghiță Corina, 

Bohotineanu Ioana 

II + 

medalie 

de argint 

Olimpiada 

Internațională de 

Științele Pământului 

Franța, Nisa, 22-

29 august 2017 

Sandu Andrei X 
Colegiul Național 

Iași 

Preotu Adriana, 

Grigoras Geanina, 

Ouatu Andu , Fiscutean 

Cornelia 

Medalie 

de aur 

Strugaru Mălina XI 
Colegiul Național 

Iași 

Bohotineanu Ioana, 

Grigoras Geanina, 

Ouatu Andu , Fiscutean 

Cornelia 

Medalie 

de Argint 

Olimpiada 

Internaţională 

Pluridisciplinară 

Tuymaada 

Rusia, Yakutsk, 

Republica Saha, 

iulie 2017 

Cozma G. Tudor 

Cristian 
XI 

Colegiul Naţional 

"E. Racoviţă" Iaşi 
Gavrilescu Paula 

I + 

medalie 

de aur 



Elevi laureați ai olimpiadelor internaționale 

Denumirea olimpiadei 
Locul și perioada 

desfăşurării 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa 
Unitatea de 

învăţământ 
Profesor îndrumător Premiul 

  

  

  

  

Olimpiada de Limba și 

Literatura Rusă Maternă 

  

  

Rusia, Moscova, 

noiembrie 2016 

Ivanov Flavian VIII 
Colegiul Național ”E. 

Racoviță”, Iași 
Gromic Zinaida Mențiune 

Zangat Maria IX Colegiul  Gromic Zinaida Mențiune 

          

 Vlada   
Național ”E. 

Racoviță”, Iași 
    

Avdei Teodora  X Colegiul Naţional Iaşi Gromic Zinaida Mențiune 

Ivanov Lidia VIII Colegiul Naţional Iaşi Gromic Zinaida Mențiune 

  

  

Olimpiada Internațională 

de Lectură 

  

  

București, 5-8 

septembrie 2017 

Filip Adelina XI 
Colegiul Național „C. 

Negruzzi” Iași 
Bozdoro Adriana I 

Dimitriu Corina 

Maria 
VIII 

Colegiul Național „C. 

Negruzzi” Iași 
Zaharia Mihai-Cezar PS 

  

  

  

  

  

Olimpiada Internațională 

a Elenismului 

  

  

  

  

  

București, 7-11 

septembrie 2017 

Chiroşcă Ana XI 
Colegiul Naţional „C. 

Negruzzi” Iași 
Papaefthymiou Evanthia II 

Catană Teodora XII 
Colegiul Naţional „E. 

Racoviţă” Iași  
Papaefthymiou Evanthia I 

Hreaşcă Ionela X 
Colegiul Naţional „M. 

Eminescu” Iași  
Papaefthymiou Evanthia II 

Ivaşcu Cătălina 

Elena 
X 

Colegiul Naţional „E. 

Racoviţă” Iași 
Papaefthymiou Evanthia II 

Marincean Ana 

Maria 
IX 

Colegiul Naţional „E. 

Racoviţă” Iași  
Papaefthymiou Evanthia III 

Niţă Maria Elena XII 
Colegiul Naţional „C. 

Negruzzi” Iași  
Papaefthymiou Evanthia II 



Premii și mențiuni acordate de M.E.N.  

la nivelul județului Iași 

 
Tip premiu Olimpiade naţionale 

Premiul I 66 

Premiul II 31 

Premiul III 31 

Menţiuni 74 

Premii și mențiuni speciale 51 

Medalii aur 10 

Medalii argint 19 

Medalii bronz 22 

Total 304 



198 de premii și mențiuni oficiale, în cadrul etapelor naționale  

ale unor concursuri prestigioase, acreditate M.E.N. 

 Concursul Naţional Transcurricular de 

Lectură şi Interpretare „Ionel Teodoreanu”,  

 Concursul Național Interdisciplinar „Cultură 

și Civilizație în România”,  

 Concursul Național de Creație Literară 

„Tinere Condeie”,  

 Concursul de Matematică aplicată „Adolf 

Haimovici” 

 Concursul Național de Matematică și Fizică 

„Vrânceanu Procopiu” 

 Concursul Național de Informatică „Urmașii 

lui Moisil” 

 Concursul Național de Chimie ”Petru Poni” 

 Concursul Naţional de Chimie „Raluca Rîpan” 
 

 Concursul Naţional „Terra” 

 Concursul Național Școlar de Istoria și Tradițiile 

Romilor 

 Concursul Național „Parteneriat pentru educație” 

 Concursul Național „Diversitatea – o șansă pentru 

viitor” 

 Concursul Național „Călătoria mea interculturală” 

 Concursul Național „Alege! Este dreptul tău” 

 Concursul Național „Proiecte de Mediu” 

 Concursul Național Made for Europe 

 Campionatele Naționale Sportive Școlare  
 



Organizarea și gestionarea  

evenimentelor competiționale 

Derularea etapelor judeţene ale olimpiadelor şcolare 

• Calendarul competițiilor județene → 4 luni (decembrie 2016 – 

martie 2017) 

 peste 40 de olimpiade și de concursuri naționale cu etapă județeană 

 15 000 de elevi de gimnaziu și de liceu 

 2 000 de profesori membri în comisiile de evaluare 

 4 000 profesori asistenți 

 40 de instituții de învățământ organizatoare 



GALA EXCELENȚEI ÎN EDUCAȚIE – eveniment semnificativ 

de recunoaștere, promovare și valorizare a bunelor practici 

 



 

 
 Ediția a V-a →15 decembrie 2016 → Complexul Palas  

 peste 500 de elevi și de profesori cu un palmares de excepție  

 Manifestarea a beneficiat de sprijinul generos al autorităților locale: 

Primăria Iași, Consiliul Județean Iași, al mediului academic, cultural și 

economic, precum și al sponsorilor deja tradiționali, iar premianții au primit, 

în semn de apreciere, diplome, plachete, cărți, albume de artă, enciclopedii, 

CD-uri cu muzică clasică, precum și premii în obiecte electronice și în bani 

 decernarea titlului Elevul anului multiplului laureat la olimpiade 

internaționale Ovidiu Neculai Avădanei, de la Colegiul Național „Emil 

Racoviță” Iași, îndrumat de profesorul Cristian Cătălin Budeanu, distins, de 

asemenea, cu Diploma „Gheorghe Asachi” de către conducerea I.S.J. Iași. 

 lansarea revistei Excelsior (nr. 5)  

 

 



Învăţământul particular şi alternativele educaţionale 

Tipul de unitate şcolară Urban Rural 
Instituții 

acreditate 

Instituții 

autorizate 
TOTAL 

Grădiniţe 15 4 11 8 19 

Şcoli primare 10 - 5 5 10 

Şcoli gimnaziale 4 - - 4 4 

Licee şi Colegii 2 - 2 - 2 

Şcoli postliceale 5 - 5 - 5 

Total unităţi de 

învăţământ particular 
36 4 23 17 40 

La nivelul judeţului Iaşi funcţionează, în anul şcolar 2016-2017, 40 de unităţi de 

învăţământ particular, cele mai multe dintre acestea adresându-se copiilor de vârstă 

preşcolară: 



Alternative educaționale 
 

 Waldorf în cadrul Liceului Teoretic Waldorf Iași, cu un efectiv de 511 elevi în acest an 

școlar, în creștere față de anul trecut; 

 Step by step în cadrul următoarelor unități de învățământ: Grădinița cu Program 

Prelungit nr. 3 Iași, Şcoala Gimnazială “Carmen Sylva” Iaşi - învăţământ preşcolar, 

Școala Gimnazială “Titu Maiorescu” Iași și Liceul Tehnologic Economic “Nicolae 

Iorga” Pașcani. În această alternativă studiază la nivelul județului nostru 653 de copii. 

 Montessori în două unități de învățământ particular: Grădinița cu Program Prelungit 

Tesori Iași și Grădinița Montessori School Iași. Pentru această alternativă au optat 108 

copii de vârstă preșcolară. 

 

La nivelul județului Iași peste 5 000 de elevi sunt beneficiari ai educației oferite  

de școlile particulare. 
 



Învățământul special 

  Școlarizarea unui număr de 1460 de preşcolari şi elevi cu deficienţă moderată şi 

severă/asociată - mentală, locomotorie şi neuromotorie, senzorial-auditivă 

 

 Școlarizarea unui număr de 118 persoane private de libertate, aflate în sistemul 

penitenciar – nivel primar şi gimnazial în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 41, Iaşi din 

Penitenciarul Iaşi; 

 Școlarizarea la domiciliu a unui număr de 55 de elevi cu grad de handicap 

grav, nedeplasabili; 

 Asigurarea serviciilor de sprijin educaţional pentru un număr de aproximativ 420 

de  preşcolari/elevi cu cerințe educaționale speciale integraţi individual/ în 

grupuri mici în 27 unităţi şcolare integratoare de nivel preşcolar, primar şi 

gimnazial; 

 Integrarea şcolară a unui număr de 698 de elevi cu cerinţe educaţionale speciale 

în unități de învățământ de masă. 



Învățământul pentru minorități 

 Predarea limbilor materne este asigurată de un număr de 17 cadre 

didactice (10 pentru limba rromani, 6 pentru limba rusă și 1 pentru limba 

neogreacă), dintre care: 4 învăţători şi 13 profesori. 

 Serviciile de mediere şcolară sunt asigurate în 12 unităţi şcolare.  

 Nr. crt. Limba maternă studiată Total 

1 Limba rromani 872 

2 Limba rusă 249 

3 Limba neogreacă 11 

4 Istoria și tradițiile rromilor 55 



Activitatea educativă extrașcolară 

 • 21 de proiecte aprobate pentru C.A.E.N.  

• 28 pentru C.A.E.R. (5 județe participante)  

• 13 pentru C.A.E.R.I. (3 județe participante)  

• 154 în C.A.E.J.  

• Susţinerea activităţii Consiliului Judeţean al Elevilor (C.J.E.) 

• Parteneriate educaționale – Salvați Copiii, World Vision România, Holt, Alături 

de Voi, Noi Orizonturi, Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, Nutrigroup, 

asociații ale părinților şi instituţii, precum Primăria Iaşi, Consiliul Județean, 

C.C.D. Iași, Universitatea „Al. I. Cuza”, Biblioteca Central Universitară „M. 

Eminescu”, Complexul Muzeal Moldova, Teatrul Național „V. Alecsandri”, 

Teatrul Ateneu, Direcția Generală de Educație, Tineret și Sport a Municipiului 

Chișinău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Agenţia 

Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional de Evaluare, 

Prevenire și Consiliere Antidrog. 

 



Exemple de bună practică 

 

 

• Palatul Copiilor Iaşi – Festivalul Concurs Internaţional de Folclor pentru copii şi tineret „Cătălina”, 

Concurs Internațional de Arte Vizuale „Structură și culoare”, 

• Şcoala Gimnazială ,,B. P. Hasdeu’’ Iaşi – Festivalul Internaţional de cultură şi civilizaţie românească 

„Românaşul”; 

• Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iași – Concursul Național „Știu și aplic – securitatea și sănătatea în 

muncă se deprind de pe băncile școlii”; 

• Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași – Festivalul Național de teatru de păpuși și 

pantomimă „Prichindeii veseli”; 

• Colegiul Național Iași – „Alege să contezi!”; 

• Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Iași – Festivalul „Cânt şi joc de pretutindeni”; 

• Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași – „Am citit ... mai bogat am devenit”; 

• C.J.R.A.E. Iași – „Festivalul Nonviolenței”, Festivalul filmelor „Avanpremieră pentru carieră”; 

• Colegiul Naţional „M. Eminescu” Iași – Festival de teatru în limbi străine “Teatru sub castani”; 

• Școala Gimnazială Răchiteni – „Cupa Siretul la fotbal”; 

• Școala Gimnazială Topile – Proiect de prevenire a traficului de persoane„Ființele umane nu au preț” 



Exemple de bună practică 

 

 

• Școala Gimnazială Moțca – „Poveștile văzute prin ochi de copil” 

• Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Iași – Festivalul de folclor „Muguri de cântec și joc”; 

• Școala Gimnazială Poiana, Deleni – „Sărbători pascale în Moldova”; 

• Școala  Gimnazială „D. Sturdza” Popești – Proiect de educație prin sport „Căluțul de 

fildeș”; 

• Colegiul Tehnic „M. Sturdza” Iaşi – “Valentina Scrumeda – concurs literar”; 

• Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Iași – „Pași spre viitorul unei cariere de 

succes”; 

• Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iași – „Culorile solidarității”; 

• Grădinița  P.P. Nr. 16 Iaşi – Festivalul jocului „Ala Bala Portocala, hai să ne jucăm”; 

• G.P.P. Hârlău – „Tradiții peste veacuri”; 

• G.P.P. „Sf. Sava” Iași – „De la lume adunate și-napoi la lume date”. 

 



Dezvoltare profesională 

 
• Înscrierea la gradele didactice II şi I → 1 505 înscrieri – 1329 

inspecții susținute  

• Examenul de definitivat: înscrise 251 cadre didactice, prezente la 

examen: 223. 

• Procentul final de promovabilitate a crescut la 67,14%, peste media 

națională (66,90%) 

• Cele două note de zece au fost obținute la specializările arte vizuale și la 

educație muzicală. 

• Disciplinele cu promovabilitate bună și foarte bună au fost: limba 

franceză (100%), limba engleză (91,67%), matematică (87,50%), 

învățători (74%), educatoare (72,50%), educație fizică și sport (50%), 

limba română (50%).  

 



Resurse materiale și financiare 

 
• Programul BANI DE LICEU – 3580 beneficiari – 5.220.738 lei   

• Programul Burse profesionale – 5.880 elevi - 9.681.594 lei  

• Programul EURO 200 – 1030 beneficiari – 921.162,32 lei  

• Decontarea cheltuielilor de transport – număr mediu de 6.500 elevi/lună 

– 2.830.721 lei  

• Manuale şcolare – 762 de titluri de manuale (473.948 exemplare) – 

1.796.958,06  lei  

• Rechizite şcolare – 39.643 beneficiari – 999.775 lei   

 

 



Concursul național Școală europeană 2017 – competiție 

organizată de Ministerul Educației Naționale 

 117 unități de învățământ preuniversitar participante 

 primele 63 de școli clasate au primit titlul de „Școală europeană”, 5 

dintre acestea fiind din județul Iași:  

 Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu" 

 Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 

 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” 

 Colegiul Național „Mihai Eminescu”  

 Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” lași (alte 12 școli au obținut acest 

titlu în anii anteriori) 



Bani europeni pentru educație  

obținuți la apelurile din 2017 

a) Erasmus+ KA1 – educație școlară – 11 candidaturi aprobate – 361 540 euro 

b) KA1 – educația adulților – 1 proiect aprobat – 64040 euro  

c) Erasmus+KA1 VET – 7 proiecte aprobate – 449 272 euro 

d) Erasmus+KA2 – parteneriate strategice – 31 proiecte aprobate – 872 210 

euro 

 

 În anul școlar încheiat s-au obținut prin proiecte 

educaționale europene 1.747.062 euro pentru școlile ieșene, 

pentru mobilitățile elevilor și ale cadrelor didactice. Aceste 

proiecte se vor derula în anii școlari 2017-2018 și 2018-2019.  

 



Comunicare, relații publice 

 comunicatele de presă transmise periodic, în format electronic sau postate pe pagina de 

Facebook a instituției (275 de comunicate transmise în intervalul septembrie 2016 - 

august 2017); 

 conferințele de presă (organizate lunar); 

 declarațiile audio și video de tip sincron  

 intervențiile directe în emisiunile radiofonice sau televizate, prin inspectorii generali sau 

inspectorii școlari; 

 advertorialele  

 publicațiile proprii (Revista Excelsior nr. V); 

 pagina web a I.S.J. Iași - www.isjiasi.ro; 

 monitorizarea atentă și soluționarea promptă a solicitărilor adresate către I.S.J. Iași prin 

intermediul telefonului verde 0800 816 232, disponibil 24/24 (soluții personalizate, preluarea 

unor sugestii); 
 



Direcțiile de acțiune ale I.S.J., an școlar 2017-2018 

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

IV. Dezvoltarea  autonomiei  unităţilor  de  învăţământ  prin 

responsabilizarea şi întărirea rolului managementului şcolilor  

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din 

învăţământ 

VI. Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară 

pentru elevi 

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european 

 



Școala pentru valori autentice 
 

 proiect educațional complex coordonat 
de I.S.J., centrat pe valorizarea și 

educarea anumitor comportamente ale 
elevilor 



De ce? 

• Pentru a-i sensibiliza pe elevi/profesori/părinți față de valorile 
autentice și pentru a exersa la elevi în mod conștient, 
sistematic și îndelungat anumite comportamente prosociale 

 

Obiective: 
 

• Cultivarea valorilor umane clasice la elevii din unităţile de 
învăţământ preuniversitar 

• Dezvoltarea climatului organizaţional şi promovarea unui 
mediu armonios, sigur și sănătos 

• Sensibilizarea cu privire la nevoile comunităţii şi implicare 
activă în viaţa cetăţii 

 

 



Ciclul celor nouă valori pentru educația ieșeană 
în anul școlar 2017-2018 

1. Punctualitate – octombrie 

2. Responsabilitate – noiembrie 

3. Generozitate – decembrie 

4. Empatie – ianuarie 

5. Toleranță– februarie 

6. Receptivitate față de frumos – martie 

7. Încredere – aprilie 

8. Respect – mai 

 9. Onestitate  – iunie 

 



Cum? 

• Unitățile de învățământ vor desfășura, timp de o lună 

calendaristică, activități de tip curriculum infuzat sau/și 

activități nonformale, în acord cu tematica propusă de 

I.S.J. Iași.  

 

• Fiecare unitate de învățământ va organiza activități școlare 

și/sau extrașcolare pe parcursul unei luni care poartă 

denumirea simbolică a valorii, astfel încât să le formeze 

elevilor deprinderi, atitudini și comportamente adecvate 

valorii promovate în luna respectivă.  



Tipuri de activități  
 • dezbateri la orele de consiliere 

• mese rotunde 
• vizionare de filme și reflecții pe marginea subiectului 
• întâlniri ale elevilor cu invitați (modele umane) 
• concursuri de postere/desene, creații literare ale 

elevilor 
• activităţi tip treasure hunt (căutarea comorii) pentru 

valoarea  lunii 
• proiecte județene propuse pentru C.A.E.J. 2018 
• concursuri şcolare 
• activități comune cu părinții 

 



Cu cine? 

• profesori, diriginți 

• ONG-uri (Școala de valori, București, Holt, Salvați 
Copiii, Bravo Events etc.) 

• asociații ale părinților 

• mass-media 

• universități 

• instituţii culturale: teatre, muzee, biblioteci 

 



Valorizare la nivel județean  
 

• Promovare prin publicaţii, articole în reviste de 
specialitate sau reviste şcolare 

 

• Promovarea în presa locală şi prin mecanismele 
de comunicare ale I.S.J. (site, Facebook) 

 

• Acordarea lunară a titlului simbolic al valorii 
cultivate unei școli la nivelul județului 

 



Dialoguri, poziționări, intervenții educaționale 

 Conferință Națională pe problematica abandonului școlar 

 

 Mentoratul de practică pedagogică. Analiză de nevoi și 

redimensionare organizatorică 

 

 Dezbatere publică - tema pentru acasă. Valențe formative 

 

    Abordarea noului curriculum pentru clasa a V-a prin 

activități variate în cadrul cercurilor pedagogice 

 

 

 

 



 

 

SUCCES!  


