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Cinci scoli iesene au obtinut finantare (625 456 euro) prin componenta Erasmus+ KA1 proiecte de formare profesionala ale elevilor si profesorilor, prin stagii de practica in
companii din spatiul european. La nivel national, la termenul din 1 februarie 2018 au fost
depuse 362 de candidaturi, iar 123 au fost aprobate, 5 fiind din judetul Iasi.
Citeste si: Reprezentantii ISJ Iasi, declaratii de ultima ora dupa primele rezultate ale
Evaluarii Nationale
"Programul Erasmus + prin actiunea KA1 – VET ofera oportunitati pentru elevii din
invatamantul vocational (scoli profesionale, licee si scoli postliceale), elevi de la profilul
Matematica-Informatica si pentru ucenici de a se forma profesional si/sau de a dobandi
experienta la locul de munca, experienta care sa le permita de asemenea dezvoltarea de noi
abilitati si competente. Prin aceste 5 proiecte aprobate, 175 de elevi si 17 profesori vor
participa la stagii de formare profesionala in alta tara timp de 2-3 saptamani,

imbunatatindu-si procesul de tranzitie de la educatie si formare catre piata muncii,
consolidand in acelasi timp cooperarea europeana in domeniul educatiei si formarii
profesionale. Concret, este vorba despre Colegiul National de Arta "Octav Bancila" cu
proiectul ARTS+, in valoare de 195 276 euro, Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara
"Vasile Adamachi" cu proiectul Dezvoltarea Competentelor Vocationale in Agricultura
Moderna si Industria Alimentara, in valoare de 139 324 euro, de Liceul Tehnologic
Economic "Virgil Madgearu" Iasi, cu proiectul Oportunitati de dezvoltare profesionala la
standarde europene, in valoare de 50 724 euro, de Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" cu
proiectul Formarea profesionala in domeniul electromecanic la nivelul cerintelor pietei
muncii europene!, in valoare de 78 182 euro si inca o unitate de invatamant care va
implementa proiectul Formare practica pentru performanta, in valoare de 161 950 euro.
Tinand cont si de rezultatele anterioare, care au adus prin cele 15 proiecte de mobilitate
aprobate aproape 1 milion de euro pentru scolile iesene, iata ca sume importante vor ajunge
la beneficiarii directi, elevi si profesori, pentru ca experientele de invatare sa fie
diversificate, moderne, la standarde europene", au comunicat reprezentantii ISJ Iasi.

Proiect transfrontalier la Colegiul
Tehnic ,,Dimitrie Leonida’’
18 Mai 2018

In aceasta saptamana la Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida’’ Iasi s-a desfasurat activitatea ,,Catargul culturalcrestin’’ din cadrul proiectului transfrontalier ,,Din suflet de roman’’ initiat de Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida’’
Iasi in colaborare cu Cenaclul literar-crestin ,,Cuvantul’’ si Manastirea ,,Sf. Ap. Andrei’’ din Durlesti - Chisinau,
avand ca parteneri si Radio Trinitas, Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi’’ din Iasi, Scoala nr. 1 Domnita si
Scoala Gimnaziala Mironeasa.

Activitatea a debutat cu lansarea de carte a psihologului si profesorului universitar Tatiana Scripa, nascuta la Cernauti,
lector universitar la Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul in Chisinau, continuand cu dezbateri pe tema unirii si
a anului Centenar, iar in final cu premierea elevilor participanti la Concursul de poezie si proza literara ,,Hristos a
inviat!’’ lansat de Cenaclul literar-crestin ,,Cuvantul’’ de la Durlesti-Chisinau.

Parintele Andrei Caramalau, staretul Manastirii ,,Sf. Apostol Andrei’’ din Durlesti - Chisinau a apreciat interesul
elevilor participanti la aceste activitati si i-a invitat la Chisinau intr-un schimb de experienta cu elevii de acolo.
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Elevii interesaţi de profesiile din domeniul
tehnic sunt aşteptaţi la “Caravana Meseriilor”,
de la Palas
17.05.2018 17:01:21
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Tinerii au prilejul de a descoperi meseriile căutate în domeniul automotive și nu numai, printr-o
Caravană a Meseriilor, care va poposi pentru două zile în ansamblul Palas. Evenimentul reprezintă
o sursă de informare privind oferta educațională în învățământul profesional, dar și o ocazie de a
experimenta anumite meserii tehnice.
Vineri și luni, pe 18 și 21 mai 2018, în intervalul orar 10.00 – 18.00, în zona magazinului Intersport de la
etajul 1 al Atriumului Palas Mall se va desfășura „Caravana Meseriilor”. Evenimentul este organizat de
Camera de Comerț Româno-Germană, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean Iași, Centrul

Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic și companiile cu profil automotive din
regiunea de nord-est.
Elevii din clasele a VII-a și a VIII-a din județul Iași sunt așteptați să participe la „Caravana Meseriilor”,
unde vor putea afla mai multe despre meseriile tehnice și despre cum le pot studia, dar și să le
experimenteze pe o parte dintre acestea.
„Elevii vor putea testa aplicații electronice, un simulator de sudură, aplicații de mecanică, îmbinări profile
de aluminiu, vor învăța ce este hidraulica sau ce este pneumatica. De asemenea, vor fi informați despre
ceea ce înseamnă robotica și unde o pot aplica. La «Caravana Meseriilor» avem standuri atât pentru elevii
care își doresc să meargă mai departe spre un profil tehnic, de programare, cât și pentru cei care vor să
urmeze un profil real, specializarea matematică - informatică”, a declarat Matilda Soare, consultant
Camera de Comerț Româno-Germană și coordonator al evenimentului „Caravana Meseriilor”.
Pe lângă stațiile de lucru mobile, elevii vor putea analiza oferta și avantajele învățământului dual și
profesional, de la standurile Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza” Iași, Colegiului Tehnic „Dimitrie
Leonida” Iași și Liceului Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași. Totodată, vor interacționa și cu
reprezentați ai companiilor din industria automotive.
„Caravana Meseriilor” a pornit prin țară în luna aprilie și a ajuns până acum în multe alte localități,
precum: Târgu Mureș, Brașov, Sibiu, Timișoara și Alba-Iulia.

Elevii ieseni intra in competitia
proiectelor de antreprenoriat
Acum 14 ore
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Vineri, 18 mai 2018, la Palas Mall Iasi, sala Mozart, incepand cu ora 15.00, se va desfasura cea de-a VII-a editie a
Concursului scolar judetean SALONUL PROIECTELOR DE ANTREPRENORIAT, la care sunt asteptati 90 de
participanti din judet.

Concursul de idei de afaceri pentru elevii din judetul Iasi a fost lansat in 2011 si are la baza un parteneriat real
intre ISJ Iasi si Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iasi. SALONUL PROIECTELOR DE ANTREPRENORIAT
isi propune valorificarea cunostintelor teoretice obtinute la scoala, in cadrul orelor de curs, prin transpunerea lor intrun proiect de afaceri. Este un concurs care ofera elevilor multiple oportunitati: exprimarea unor idei proprii, exersarea
cunostintelor specifice antreprenoriatului, schimburi de experienta, exersarea abilitatilor de a gandi in termeni
economici, de a promova produse/servicii, de gasire a niselor de piata, de negociere, de mobilizare si utilizare a
resurselor, dezvoltarea responsabilitatii sociale si, evident, dezvoltarea spiritului de competitie.

La fiecare editie, elevii au avut ocazia sa ia contact cu intreprinzatori, cu specialisti din domeniul marketingului,
informatiile oferite de acestia avand menirea de a-i incuraja sa se orienteze spre mediul de business, pentru ca doar
acesta poate contribui la relansarea, cresterea si evolutia social- economica. Concursul implica si alti parteneri
organizatori- firme din mediul privat, care asigura suport, consultanta, jurizare si premii. In acest an, Palas Mall Iasi
gazduieste evenimentul, sustinand tinerii in exersarea abilitatilor antreprenoriale si in proiectarea afacerilor.

Elevii de la Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" au asistat la demonstratii de imobilizare a
persoanelor violente
11 Mai 2018 BZI
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ISJ Iasi, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iasi si Agentia Nationala a Penitenciarelor au conceput un
alt mod de prezentare a ofertei educationale pentru elevii din anii terminali de liceu.
Astfel, joi 10 mai 2018, reprezentantii institutiilor implicate impreuna cu membrii din Structura
Asociata pentru Masuri de Securitate Speciala din cadrul Penitenciarului Iasi, au prezentat elevilor de
la Leonida oferta educationala a Agentiei Nationala a Penitenciarelor insotita de demonstratii
tehnico-tactice si aplicative de aplanare a conflictelor si de imobilizare a persoanelor violente.

In cadrul acestei activitati membrii SASS Iasi insotiti de doi caini special antrenati au realizat inclusiv
o demonstratie de depistare a substantelor interzise si a telefoanelor mobile, care sunt strict
interzise in penitenciare.
Elevii Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iasi s-au aratat incantati de acest tip de activitate, dovada
fiind si fotografiile facute cu echipa SASS si tehnica din dotare si au cerut informatii suplimentare
privind admiterea in cadrul unitatilor de invatamant ale Agentiei Nationale a Penitenciarelor.
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,,Ofertă educațională inedită” la Colegiul
Tehnic ”Dimitrie Leonida”
11.05.2018 10:45:00

GALERIE
• Foto

•
0

-+
Inspectoratul Școlar Județean Iași, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iași și Agenția Națională a
Penitenciarelor au conceput un alt mod de prezentare a ofertei educaționale pentru elevii din anii
terminali de liceu.
Astfel, Joi 10 Mai 2018, reprezentanții instituțiilor implicate împreună cu membrii din Structura Asociată
pentru Măsuri de Securitate Specială din cadrul Penitenciarului Iași, au prezentat elevilor de la Leonida
oferta educațională a Agenției Națională a Penitenciarelor însoțită de demonstrații tehnico-tactice și
aplicative de aplanare a conflictelor și de imobilizare a persoanelor violente.
În cadrul acestei activități membrii SASS Iași însoțiți de doi câini special antrenați au realizat inclusiv o
demonstrație de depistare a substanțelor interzise și a telefoanelor mobile, care sunt strict interzise în
penitenciare.
Elevii Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iași s-au arătat încântați de acest tip de activitate, dovadă
fiind și fotografiile făcute cu echipa SASS și tehnica din dotare și au cerut informații suplimentare privind
admiterea în cadrul unităților de învățământ ale Agenției Naționale a Penitenciarelor.

Participare record la noua editie a concursului
organizat la Iasi de Ziua Mondiala a Apei
21 Martie 2018

16 licee, unul din Pascani si 15 din municipiul Iasi, si-au anuntat participarea la editia din acest an a concursului
organizat de Ziua Mondiala a Apei. Competitia se va desfasura joi, 22 martie 2018, de la ora 12.00, la Filiala „Ion
Creanga” (Casa de Cultura a Sindicatelor, Bd. Socola, nr. 134) si este organizata de Biblioteca Judeteana „Gh.
Asachi” si ApaVital SA Iasi. Este al patrulea an consecutiv al concursului, tema editiei este „Apa in natura:
Dunarea” si a fost inspirata de sloganul ales de ONU pentru campania din acest an, „Natura pentru apa” („Nature for
Water”).

Cei aproape 50 de liceeni participanti provin de la urmatoarele institutii de invatamant: Colegiul National „Mihail
Sadoveanu” din Pascani, iar din Iasi, Colegiul National „Mihai Eminescu”, Colegiul National, Liceul Tehnologic

„Petru Poni”, Colegiul Economic Administrativ, Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”,
Liceul Tehnologic Economic de Turism, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”,
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara „Vasile Adamachi”, Colegiul
National „Emil Racovita”, Colegiul National „C. Negruzzi”, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” si Liceul Tehnologic
Economic „Virgil Madgearu”.

Concurentii vor trebui sa raspunda la intrebari din geografie, istorie, literatura si arta din tematica urmatoare: orasele
dunarene, hidrocentrale de pe Dunare, poduri peste Dunare, afluentii Dunarii, Dunarea in muzica, in pictura si in
literatura si mari batalii pe Dunare.

Premiile pentru ocupantii primelor trei locuri in ordinea punctajului obtinut sunt in bani si sunt acordate de ApaVital
SA Iasi (fondul de premiere este in valoare de 2250 lei).

Ziua Mondiala a Apei se sarbatoreste anual pe 22 martie si are ca scop aducere in atentia opiniei publice a
problemelor legate de necesitatea protejarii cantitative si calitative a apelor si de a pune in adevarata lumina rolul,
indatoririle si responsabilitatile celor cu atributii in intretinerea, valorificarea si protejarea surselor de apa. Decizia
instituirii acestei sarbatori a fost luata in cadrul Conferintei Natiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare de la Rio de
Janeiro, la 22 decembrie 1992. In Romania, aceasta zi se sarbatoreste din 1993. Sloganul pentru anul 2018 este
„Natura pentru apa” („Nature for Water”) - explorarea solutiilor pe care le gasim deja in natura pentru a reduce
inundatiile, seceta si poluarea. Ecosistemele deteriorate afecteaza cantitatea si calitatea apei disponibila consumului
uman, 2,1 miliarde de oameni neavand acces la apa potabila, acest lucru afectandu-le sanatatea, educatia si mijloacele
de trai. Obiectivul 6 ONU privind dezvoltarea durabila prevede accesul tuturor la apa potabila pana in 2030,
obiectivele enuntate fiind protectia mediului si reducerea poluarii.

"Mestesuguri de ieri, idei pentru maine" BZI 15 APRILIE 2016
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La data de 19 aprilie 2016, incepand cu ora 9:00, la sediul Colegiului Tehnic
"Dimitrie Leonida" din Iasi va avea loc prima editie a atelierului de creatie din
cadrul proiectului judetean "Mestesuguri de ieri, idei pentru maine".
Evenimentul este organizat in parteneriat cu Colegiul Tehnic de Transporturi Si
Constructii Iasi, Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" Iasi, Scoala Gimnaziala
"Stefan Barsanescu" Iasi si Scoala Gimnaziala "Alecu Russo".
Organizatorii isi propun sa puna in evidenta arta populara romaneasca, care
constituie una dintre valorile inegalabile si incontestabile ale poporului. In cadrul
atelierului de creatie participantii vor cunoaste semnificatia unor mestesuguri
populare prin intermediul unor prezentari si vor lua parte, in cadrul atelierelor
de lucru, la activitati similare celor traditionale, dar adaptate prezentului.

MEŞTEŞUGURI DE IERI, IDEI
PENTRU MÂINE
cristi tanasa
April 15, 2016

Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iaşi, în parteneriat cu Colegiul Tehnic de
Transporturi şi Construcţii Iaşi, Colegiul Tehnic “Mihail Sturdza” Iași, Școala
Gimnazială ,,Ștefan Bârsănescu” Iași şi Școala Gimnazială ,, Alecu Russo” vă
invită să luaţi parte la prima ediţie a atelierului de creaţie din cadrul proiectului
judeţean ,,MEŞTEŞUGURI DE IERI, IDEI PENTRU MÂINE”, care are loc in
ziua de 19 Aprilie 2016, începând cu ora 9,00, la sediul sau din Bulevardul
Socola nr. 188-190, Iaşi.

Acest proiect îşi propune să pună în evidenţă arta
care constituie una dintre

populară românească,

valorile inegalabile şi incontestabile ale poporului

nostru. Nu trebuie să lăsăm timpul şi zbuciumul vieţii moderne să ne facă să
uităm că suntem urmaşii unui popor cu numeroase tradiţii şi obiceiuri
minunate.

În cadrul atelierului de creaţie participanţii vor cunoaşte semnificaţia unor
meşteşuguri populare prin intermediul unor prezentări şi vor lua parte, în
cadrul atelierelor de lucru, la activităţi similare celor tradiţionale, dar
adaptate timpurilor noastre.

Proiect impotriva abandonului scolar la Colegiul Dimitrie Leonida
465 vizualizari | Sambata, 25 Iulie 2015
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Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Bugetul local va contribui cu suma de 31.806 lei la derularea proiectului european "Pasi in
educatia tuturor", implementat de catre Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Iasi. Proiectul isi
propune prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii in randul a 390 de prescolari, elevi cu
risc de abandon scolar, prin derularea de programe integrate de sprijin pentru acestia. Grupul tinta
va fi format din persoane care au domiciul intr-o zona defavorizata din judetele Galati, Braila,
Hunedoara
si
Iasi.

In zona Iasului, 65 de elevi din cadrul Colegiului Dimitrie Leonida vor urma cursuri tip "Scoala
dupa scoala", pentru elevi cu risc de parasire timpurie a scolii, iar 25 de elevi vor frecventa
programul "A doua sansa", rezervat persoanelor care au parasit timpuriu scoala. De asemenea, vor
fi oferite servicii de consiliere si orientare scolara pentru 90 de parinti sau tutori ai elevilor care
studiaza la Colegiul Dimitrie Leonida. Dintre obiectivele proiectului se remarca cresterea gradului
de informare a opiniei publice cu privire la prevenirea si combaterea parasirii timpurii a scolii,
dezvoltarea de programe integrate pentru elevi si stimularea participarii acestora la activitatile
proiectului prin acordarea de subventii lunare. Valoarea eligibila a proiectului aferent Colegiului
Dimitrie Leonida este de 1.590.346 de lei, acesta urmand a fi implementat pana in 27 noiembrie
2015.

Concurs de antreprenoriat al Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida - FOTO,
VIDEO
68 vizualizari | Vineri, 22 Mai 2015 | Silviu BORDEIANU
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• In cele cinci editii ale concursului au luat contact cu mediul de afaceri peste 300 de elevi

Ieri dupa-amiaza, in Sala Mozart de la Palas, s-a derulat a V-a editie a concursului de idei
de afaceri - Salonul proiectelor de antreprenoriat. Proiectul adresat elevilor de la toate
institutiile de învatamânt gimnazial si liceal din judet a fost initiat in urma cu cinci ani de un grup
de profesori ieseni. Proiectul initiat de profesorii de la Colegiul tehnic "Dimitrie Leonida"
prevedea prezentarea pe scurt a unei idei de afaceri, descrierea acesteia implicand prezentarea
produsului, dar si a functionalitatilor si scopului acestuia, precum si un studiu de impact asupra
pietei.
Planul de afaceri pe care elevii trebuiau sa il intocmeasca era limitat la 10 pagini si trebuia sa faca
referire inclusiv la recuperarea investitiei si la posibilitatile de dezvoltare ale afacerii. Jurizarea
concursului a fost asigurata de un reprezentant al ISJ, un reprezentant al scolii organizatoare si de
reprezentanti ai mediului de afaceri. La final s-au acordat premii în vouchere de cumparaturi în
valoare
de
1000
lei
pentru
locurile
I,
II,
III
si
mentiune.
"Proiectul consta in prezentarea unor idei de afaceri. Ce ne-a bucurat foarte mult la acest proiect
este legatura pe care o avem cu mediul de afaceri, reprezentanti oamenilor de afaceri fiind chiar
printre membrii juriului. Copiii iau contact cu modul de evaluare din mediul de business, ei sunt
evaluati, inspirati, indrumati si coordonati, iar prezenta la acest concurs poate fi considerata o forma
de mentorat. La aceasta editie sunt 16 echipaje de la cinci licee. Anul acesta nu am avut o tematica
impusa, dar elevii au venit cu proiecte din domenii ca servicii, productie, IT, distractie si relaxare",
a precizat prof. Irina Aporcaritei, cea care alaturi de prof. Alina Iacoban au coordonat acest proiect.
"Salonul proiectelor de antreprenoriat" a fost organizat de Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, în
parteneriat cu Inspectoratului Scolar Judetean, SC Iulius Grup SRL, Colegiul Tehnic I.C.
Stefanescu, Liceul Tehnologic Petru Poni, Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Colegiul National si
Liceul Teoretic Al.I. Cuza.

Concurs inedit la un colegiu iesean
15 Iunie 2016

Joi, 9 iunie, la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Iasi a avut loc etapa finala a
concursului judetean "Le printemps m' inspire" (Primavara ma inspira) inclus in Calendarul
judetean al activitatilor educative. Prima etapa a concursului, cuprinzand vernisajul unei
expozitii de fotografii, a avut loc in ziua de 21 mai si a fost gazduita de Palatul Culturii din
Iasi, in cadrul Noptii Europene a Muzeeelor, prin parteneriatul cu Ministerul Culturii din
Franta. Cele peste o suta de fotografii ale elevilor au fost expuse si admirate cu interes de
catre toti vizitatorii Palatului Culturii.

Concursul este la a treia editie si are parteneri scoli precum Liceul Economic "V. Madgearu"
sau Scoala Gimnaziala Liteni, fiind structurat pe trei sectiuni. La biblioteca scolii s-au
bucurat impreuna de frumoasa sarbatoare a Inaltarii Domnului elevi insotiti de cadre
didactice de la Colegiul Tehnic "Gh. Asachi", Liceul Waldorf, Scoala Gimnaziala Liteni,
Liceul Economic "V. Madgearu", Colegiul "M. Eminescu" si reprezentanti ai Inspectoratului
Scolar Judetean Iasi care au si jurizat cele peste 100 de lucrari ale concursului.

Campanie pentru protejarea mediului iniţiată
de Veolia
23.06.2016 02:50:00
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„Campania „RECO Planetă: împreună Regeneram Planeta – şi eu pot face ECOnomii de resurse”
demarată de Veolia Iaşi a ajuns deja în mai multe şcoli din Iaşi. Pe 17 iunie la Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu“ reprezentanţii Veolia Iaşi au discutat cu elevii de liceu într-o atmosferă destinsă,
amicală despre impactul pe care îl au asupra mediului înconjurător acţiunile cetăţenilor unei
comunităţi, indiferent de vârsta acestora. Elevii au aflat despre gesturile simple şi practice pe care
toţi le putem face acasă sau la şcoală în aşa fel încât să folosim judicios resursele pe care le avem la
dispoziţie şi, prin urmare, să protejăm mediul înconjurător. A urmat apoi o altă întâlnire, marţi, pe
21 iunie, când echipele Veolia implicate în această campanie au ajuns la Colegiul Tehnic „Dimitrie
Leonida” şi la Şcoala Gimnazială „B.P. Haşdeu”
.„Elevii celor două instituţii de învăţământ au participat în mod activ la discuţiile avute cu colegii noştri pe
teme ce ţin de economiile de energie, dar şi de utilizarea judicioasă a resurselor pe care le avem la
dispoziţie. Pornind de la afişe şi filmuleţe cu rol educativ, copiii au învăţat gesturi simple şi practice pe
care noi toţi le putem face acasă şi la şcoală în aşa fel încât să folosim în mod inteligent resursele şi, prin
urmare, să protejăm mediul înconjurător. Apoi, pe 22 iunie „Campania „RECO Planetă: împreună
Regeneram Planeta – şi eu pot face ECOnomii de resurse” a ajuns la Colegiul Naţional „Costache
Negruzzi” şi la Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu”.
Şi aici colegii noştri au discutat cu elevii acestor instituţii de învăţământ despre impactul pe care îl au
asupra mediului înconjurător acţiunile cetăţenilor unei comunităţi, indiferent de vârsta acestora. Şi despre
acţiunile pe care le putem face cu toţii pentru a folosi în mod judicios resursele pe care le primim în aşa fel
încât să trăim într-o comunitate sănătoasă şi să respirăm un aer cât mai curat”, a declarat Ana Maria
Icătoiu, director Comercial şi de Comunicare Veolia Energie Iaşi. Copiii participanţi la campania
organizată de Veolia Energie Iaşi în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi au primit în dar 2.000
de seturi formate din caiete, pixuri, semne de carte şi sacoşe fabricate din materiale reciclate. (S.R.)

Elevii Colegiului Tehnic „Dimitrie
Leonida”, viitori specialiști ai Veolia
Energie Iași
ReporterIS
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În săptămâna 24-28 octombrie 2016, la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida" Iași se desfășoară
programul Școala Altfel.
Una dintre activitățile ce se vor desfășura în cadrul acestui program este workshop-ul
PARTENERI PENTRU VIITOR, unde are loc lansarea oficială a parteneriatului dintre VEOLIA
ENERGIE și COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA" IASI, prin intermediul căruia elevii
colegiului vor desfășura pregatirea practică la Veolia Energie, vor beneficia de lecții și
demonstrații practice realizate de specialiștii companiei, împreună cu cadrele didactice.
În acest an școlar, pe baza parteneriatului dintre cele două unități, elevii desfășoară stagii
practice în cadrul companiei Veolia Energie, compania asigurându-le echipament individual de
protecție, încălțăminte de protecție, transportul și programe de instruire dedicate.
De asemenea, cei doi parteneri vor implementa începând cu anul școlar viitor, un proiect privind
realizarea unei clase de elevi cu calificări necesare în cadrul companiei.
Lansarea oficială a parteneriatului are loc joi, 27 octombrie 2016, începând cu orele 11.00.

Parteneriat între Veolia Energie şi Colegiul Tehnic
“Dimitrie Leonida”

Written by admin_ | October 22, 2016 | 0

În săptămâna 24-28 octombrie, la Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” din Iaşi se desfășoară programul Școala
Altfel. Una dintre activitățile ce se vor desfășura în cadrul acestui program este workshop-ul “PARTENERI
PENTRU VIITOR”, ocazie cu care va avea loc lansarea oficială a parteneriatului dintre VEOLIA ENERGIE și
COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA” IAŞI, prin intermediul căruia elevii colegiului vor desfășura pregatirea
practică la Veolia Energie şi vor beneficia de lecții și demonstrații practice realizate de specialiștii companiei,
împreună cu cadrele didactice. “În acest an școlar, pe baza parteneriatului dintre cele două unități,
elevii desfășoară stagii practice în cadrul companiei Veolia Energie, compania asigurându-le echipament individual
de protecție, încălțăminte de protecție, transportul și programe de instruire dedicate. De asemenea, cei doi
parteneri vor implementa începând cu anul școlar viitor, un proiect privind realizarea unei clase de elevi cu calificări
necesare în cadrul companiei”, a precizat prof. ing. Cosmin Pintilie, purtător de cuvânt & Responsabil Practică în
cadrul Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” din Iaşi. Lansarea oficială a parteneriatului va avea loc joi, 27 octombrie,
începând cu ora 11.00.

Educati sa respecte mediul si sa dozeze judicios resursele.
Veolia a ajuns la alte doua licee din Iasi
June 21, 2016
AGORA PRESS

Echipele Veolia implicate in campania „RECO Planeta: impreuna Regeneram Planeta – si eu pot face
ECOnomii de resurse” au ajuns zilele acestea la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” si la Școala
Gimnazială „B.P. Hașdeu”.
Elevii celor doua institutii de invatamant au participat in mod activ la discutiile avute cu angajatii Veolia,
pe teme ce tin de economiile de energie, dar si de utilizarea judicioasa a resurselor pe care le avem la
dispozitie.
“Pornind de la afise si filmulete cu rol educativ, copiii au invatat gesturi simple si practice pe care
noi toti le putem face acasa si la scoala in asa fel incat sa folosim in mod inteligent resursele si, prin
urmare, sa protejam mediul inconjurator.“, a declarat Ana Maria Icatoiu, directorul comercial si de
comunicare al Veolia Energie Iasi.
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Cele mai bune idei de afaceri
propuse de elevi
| 12-06-2017 05:20

Palatul Copiilor din Iaşi a găzduit, la sfârşitul săptămânii
trecute, cea de-a VI-a ediţie a „Salonului proiectelor de
antreprenoriat”, un concurs iniţiat de Inspectoratul şcolar

Judeţean Iaşi (ISJ) şi organizat de Colegul Tehnic
„Dimitrie Leonida” Iaşi.
Concursul are ca scop valorificarea cunoştinţelor teoretice obţinute la
şcoală, în cadrul orelor de curs şi utilizarea lor într-un proiect de afaceri. Prin
intermediul acestei competiţii, elevii exersează iniţierea unei afaceri şi
marketingul acesteia. Elevii au avut ocazia să ia contact cu întreprinzători,
cu specialişti din domeniul marketingului, informaţiile oferite de aceştia
având menirea de a-i încuraja să se orienteze spre mediul de business.
Totodată, cele mai bune idei de afaceri au fost premiate de sponsorii
competiţiei. „Acest concurs doreşte să ofere elevilor multiple
oportunităţi: exprimarea unor idei proprii specifice antreprenoriatului,
un interesant schimb de experienţă, dezvoltarea competenţelor de a
face un proiect şi de a-l transpune în practică, de a promova
produse/servicii, de găsire a nişelor de piaţă, de negociere, de
mobilizare şi utilizare a resurselor, dezvoltarea responsabilităţii sociale
şi, evident, dezvoltarea spiritului de competiţie. Salonul proiectelor de
antreprenoriat îşi propune crearea tipului de întreprinzător dinamic,
capabil să dezvolte un proiect antreprenorial, să aducă pe piaţă un nou
produs sau să descopere o nouă cale de distribuţie, noi modalităţi de
marketing”, au transmis organizatorii.

Concurs de antreprenoriat organizat de Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" FOTO,VIDEO
786 vizualizari | Joi, 21 Mai 2015 | Silviu BORDEIANU
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Comentarii (0)

Colegiul Dimitrie Leonida Iasi 1
• Cele mai bune proiecte de antreprenoriat vor fi premiate cu vouchere in valoare de 1.000
lei
Astazi, incepand cu ora 15:00, in sala Mozart de la Palas se va desfasura a V-a editie a concursului
de idei de afaceri - Salonul proiectelor de antreprenoriat. Proiectul care se adreseaza elevilor de
la toate institutiile de învatamânt gimnazial si liceal din judet este initiat de Colegiul Tehnic
Dimitrie Leonida si se deruleaza în parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean, SC Iulius
Grup SRL,Colegiul Tehnic I.C. Stefanescu, Liceul Tehnologic Petru Poni, Liceul Teoretic
Dimitrie
Cantemir, Colegiul
National si Liceul
Teoretic
Al.I.
Cuza.
"Elevii vor trebui sa prezinte un plan de afaceri. Propunerea noastra a fost de prezentare a afacerii
cu ajutorul unui stand, avand in vedere ca vor fi mai multe expuneri, inscrierile la concurs fiind
posibile pana pe 16 mai. Jurizarea va fi asigurata de un reprezentant al ISJ, un reprezentant al scolii
organizatoare si de reprezentanti ai mediului de afaceri. La final se vor acorda premii în vouchere
de cumparaturi în valoare de 1.000 lei pentru locurile I, II, III si mentiune", au transmis
coordonatorii proiectului, profesor Alina Iacoban si profesor Irina Aporcaritei. La concursul de
antreprenoriat dedicat elevilor, echipajele pot fi alcatuite din 2-5 elevi, chiar si de la scoli diferite,
cu coordonatori de oricedisciplina. Proiectul care doreste sa ii initieze pe elevi in privinta
antreprenoriatului prevede prezentarea pe scurt a unei ideii de afaceri, descrierea acesteia implicand
prezentarea produsului, a functionalitatilor si scopului acestuia, precum si un studiu de impact
asupra pietei. Planul de afaceri pe care elevii trebuie sa il intocmeasca nu trebuie sa depaseasca 10
pagini si trebuie sa faca referire inclusiv la recuperarea investitiei si la posibilitatile de dezvoltare
ale afacerii.

Concurs de antreprenoriat organizat de Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida"
Buna ziua Iasi – 21 mai 2015

• Cele mai bune proiecte de antreprenoriat vor fi premiate cu vouchere in valoare de 1.000
lei
Astazi, incepand cu ora 15:00, in sala Mozart de la Palas se va desfasura a V-a editie a concursului
de idei de afaceri - Salonul proiectelor de antreprenoriat. Proiectul care se adreseaza elevilor de
la toate institutiile de învatamânt gimnazial si liceal din judet este initiat de Colegiul Tehnic
Dimitrie Leonida si se deruleaza în parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean, SC Iulius
Grup SRL,Colegiul Tehnic I.C. Stefanescu, Liceul Tehnologic Petru Poni, Liceul Teoretic
Dimitrie
Cantemir, Colegiul
National si Liceul
Teoretic
Al.I.
Cuza.
"Elevii vor trebui sa prezinte un plan de afaceri. Propunerea noastra a fost de prezentare a afacerii
cu ajutorul unui stand, avand in vedere ca vor fi mai multe expuneri, inscrierile la concurs fiind
posibile pana pe 16 mai. Jurizarea va fi asigurata de un reprezentant al ISJ, un reprezentant al scolii
organizatoare si de reprezentanti ai mediului de afaceri. La final se vor acorda premii în vouchere
de cumparaturi în valoare de 1.000 lei pentru locurile I, II, III si mentiune", au transmis
coordonatorii proiectului, profesor Alina Iacoban si profesor Irina Aporcaritei. La concursul de
antreprenoriat dedicat elevilor, echipajele pot fi alcatuite din 2-5 elevi, chiar si de la scoli diferite,
cu coordonatori de oricedisciplina. Proiectul care doreste sa ii initieze pe elevi in privinta
antreprenoriatului prevede prezentarea pe scurt a unei ideii de afaceri, descrierea acesteia implicand
prezentarea produsului, a functionalitatilor si scopului acestuia, precum si un studiu de impact
asupra pietei. Planul de afaceri pe care elevii trebuie sa il intocmeasca nu trebuie sa depaseasca 10

pagini si trebuie sa faca referire inclusiv la recuperarea investitiei si la posibilitatile de dezvoltare
ale afacerii.

Săptămâna Porților Deschise la
Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”
Iași, 6 - 9 aprilie 2015- 7 EST-9 aprilie 2015

În cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, Colegiul Tehnic “Dimitrie
Leonida” Iaşi desfăşoară activitatea intitulată: Săptămâna Porților Deschise.
Cu această ocazie persoanele interesate sunt invitate să ne treacăpragul şcolii pentru a se
informa asupra ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2015-2016, pentru a realiza diferite
experimente şi lucrări practice.
Evenimentul se adresează tuturor elevilor şi cadrelor didactice din ciclul gimnazial, părinţilor,
ONG-urilor, reprezentanților mass-media.
Totodată, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iaşi şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Fundaţia
Medicală PROVIDENŢA desfăşoară în săptămâna 6-10 Aprilie 2015, în parteneriat, o serie de
activităţi privind educaţia medicală (prevenţie şi informare).
În ziua de luni, 06.04.2015, orele 13.00-14.00, la biblioteca Colegiului Tehnic "Dimitrie Leoinida"
Iaşi are loc campania: "ÎNTRE LIBERTATE ŞI DEPENDENŢĂ", invitaţi fiind reprezentanţi ai
Fundaţiei Medicale Providenţa, elevi şi cadre didactice ai Colegiului Tehnic "Dimitrie Leoinida"
Iaşi.
Evenimentul se doreşte a fi o campanie de conştientizare a impactului consumului de droguri în
rândul tinerilor.

Elevii din Iasi lupta impotriva consumului de droguri
288 vizualizari | Vineri, 03 Aprilie 2015

In saptamana 6-10 Aprilie 2015, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" din Iasi si Mitropolia
Moldovei si Bucovinei (MMB) desfasoara o serie de activitati privindeducatia medicala, fiind
vorba de preventie si informare. Luni 6 aprilie, in intervalul orar 13:00 - 14:00, la biblioteca
Colegiului Dimitrie Leoinida are loc campania "Intre libertate si dependenta", invitati fiind
reprezentanti ai MMB, elevi si cadre didactice ai colegiului. Evenimentul este o campanie de
constientizare a impactului consumului de droguri in randul tinerilor.

Concurs de idei in afaceri adresat elevilor
348 vizualizari | Sambata, 17 Mai 2014 | Valentin HUTANU
valentin•bzi.ro
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Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Iasi, în calitate de coordonator,
organizeaza
în
parteneriat
cu SC
Iulius
Grup
SRL - Palas
Mall si Inspectoratul
Scolar
Judetean(ISJ),
concursul
de
idei
de afaceri pentru elevi sub denumirea "Salonul proiectelor de antreprenoriat Entrepreneurship in School". Acesta are loc astazi, începând cu ora 10.30, la Palas
Mall. Concursul le ofera elevilor posibilitatea exprimarii unor idei proprii,
exersarea cunostintelor specifice domeniului si, nu în ultimul rând, un interesant
schimb de experienta, suplimentarea cunostintelor legate de practica, cunoasterea
unor noi posibilitati de integrare pe piata muncii sau întelegerea mecanismelor
economiei de piata, a mecanismului cererii si ofertei alaturi de mecanismul de
formare a preturilor. Alaturi de acestea, manifestarea are ca obiective si formarea
competentelor de a face un proiect si de a-l transpune în practica, exersarii
abilitatilor de a gândi în termeni economici, de a promova produse sau servicii,
de gasire a niselor de piata, de negociere, de mobilizare sau utilizare a resurselor",
au transmis organizatorii. Profesorii coordonatori ai evenimentului sunt Alina
Iacoban si Irina Aporcaritei.

"Impreuna construim viitorul", un workshop la Colegiul Dimitrie Leonida
- FOTO
725 vizualizari | Luni, 28 Octombrie 2013 | Valentin HUTANU
valentin•bzi.ro
Comentarii (0)

În cadrul Zilelor Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida, saptamana trecuta s-a
desfasurat workshop-ul "Impreuna construim viitorul". Prin aceasta actiune,
institutia a aratat ca este preocupata permanent de adaptarea ofertei scolare la
exigentele dezvoltarii personale si profesionale a tinerilor si la cerintele agentilor
economici
ieseni,
în
acord
cu
dinamica
pietei
muncii.
"Dezbaterea din cadrul atelierului de lucru s-a constituit într-un dialog eficient,
cu partenerii din mediul economic, pentru identificarea problemelor întâmpinate
de institutiile scolare din învatamântul tehnologic si tinerii aflati în pregatire
profesionala initiala. Partenerii de discutii au gasit drept solutie viabila
dezvoltarea unor parteneriate flexibile si eficiente între colegiul nostru si agentii
economici. Prezenta numeroasa a invitatilor din mediul economic reflecta
interesul acestora în formarea de specialisti, concretizat prin acordarea de knowhow în specializarea elevilor, organizarea de stagii de pregatire profesionala,
acordarea de burse de studiu si disponibilitatea angajarii în domeniile de calificare
si domeniile conexe", a precizat prof. Mihaela Narciza Cadis, directorul unitatii
de invatamant.
Galerie foto
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Politistii intervin in forta la un colegiu din Iasi
4121 vizualizari | Miercuri, 13 Noiembrie 2013
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In aceste momente, mai multi politisti de la Inspectoratul de Politie Judetean
(IPJ)Iasi intervin la Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" din municipiu, acolo
unde organizeaza o actiune de informare care are ca scop prevenirea si
stopareafenomenului delicventei juvenile. Oamenii legii prezenti in cadrul
institutiei de invatamant participa la o serie de discutii cu elevii, pe care ii vor
invata cum se pot feri de infractori si cum pot preveni aparitia delicventei in
mediul scolar.

Un grup de elevi din Iasi a umilit autoritatile locale

1586 vizualizari | Miercuri, 13 Martie 2013 | Magda OLTEANU
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• Gestul elevilor si profesorilor de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida a
impresionat colectivul Serviciului de Ambulanta al judetului Iasi • Acestia
au donat bani pentru ca unitatea medicala sa poata achizitiona o
ambulanta cu care echipajele medicale sa se poata deplasa in conditii meteo
nefavorabile
Un articol publicat in cotidianul BUNA ZIUA IASI i-a determinat pe profesorii
unui colegiu din Iasi sa initieze un proiect educational intitulat "Imi pasa,
vreau sa ajut". Initiatorul proiectului, Comisia pentru Evaluare si Asigurare a
Calitatii din cadrul Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida, a avut ca obiectiv
principal dezvoltarea simtului civic, componenta solidaritate umana, la nivelul
populatiei scolare din unitatea de invatamant mentionata. In data de 1 noiembrie
2012, cotidianul BUNA ZIUA IASI a publicat un articol prin care Serviciul de
Ambulanta al Judetului Iasi facea un apel catre iesenii care pot sa doneze o
suma de bani pentru achizitionarea unui vehicul specializat adaptat deplasarilor
la interventii atat pe zapada, cat si pe apa de tip HAGGLUND BV206. Scopul
proiectului educational derulat de Comisia pentru Evaluare si Asigurare a

Calitatii de la Colegiul Tehnic D. Leonida a fost acela de a raspunde apelului
Serviciului de Ambulanta Iasi si de a contribui material pentru achizitionarea
unei autosanitare pe senile ce poate actiona pentru salvarea de vieti omenesti in
conditii meteorologice dificile. Aceasta actiune a impresionat intreg colectivul
Serviciului de Ambulanta Iasi.
Ieri, profesoara Claudia Manciu si trei reprezentanti ai elevilor s-au deplasat la
Ambulanta pentru a inmana suma stransa din donatiile elevilor, profesorilor si
familiile acestora. "Initiativa elevilor de la Colegiul Tehnic D. Leonida este una
deosebita. Un gest extraordinar din partea colectivului de cadre didactice si a
elevilor. Profesorii au vazut articolul aparut in ziarul BUNå ZIUA IASI si au
hotarat sa ajute Serviciul de Ambulanta pentru a cumpara un vehicul specializat
cu care sa ne putem deplasa pe zapada si apa. Banii au fost donati de elevii din
clasele a IX-a E, F, a X-a C, a XI-a C, F, H, a XII-a E si a XIII-a Q2. Pe noi nea impresionat gestul. Astazi (ieri - n.r.), trei elevi, insotiti de doamna profesor
Claudia Manciu, au venit si ne-au inmanat un plic in care era suma de 550 lei",
a declarat dr. Florin Agapi, manager la Serviciul de Ambulanta al Judetului Iasi.
O senileta de acest tip costa 50.000 de euro. Numele donatorilor vor fi inscrise
pe vehiculul achizitionat. De la lansarea apelului, in contul unitatii medicale sau strans 6055 lei. Pana acum, nici una dintre institutiile statului nu a fost
interesata sa aloce fonduri pentru a se cumpara o autosanitara de acest tip.
Proiect de management al situatiilor de criza la Colegiul Tehnic "D.
Leonida"
1151 vizualizari | Luni, 24 Septembrie 2012 | Silviu BORDEIANU
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• Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" din Iasi participa, în perioada 2011 2013, alaturi de alte 119 scoli din tara, la pilotarea proiectului
"Managementul situatiei de criza la nivelul unitatii scolare", implementat
de
Ministerul
Educatiei
Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" din Iasi participa, în perioada 2011 - 2013,
alaturi de alte 119 de scoli din tara, la pilotarea proiectului "Managementul
situatiei de criza la nivelul unitatii scolare", implementat de Ministerul
Educatiei,Cercetarii, Tineretului si Sportului în parteneriat cu Fundatia
Academica
Alumni –Constanta, Asociatia
Telefonul
Copilului – Bucuresti, Casa Corpului Didactic Aradsi Warwick Centre for
Learning Behavior – Marea Britanie. Proiectul a fost elaborat ca un raspuns la
raportul Natiunilor Unite în urma studiului referitor la violenta asupra copiilor,
publicat în octombrie 2006 si foloseste programul de reducere a violentei în
unitatile scolare - VIRIS (Violence Reduction in School Programe) al Consiliului
Europei. Ca obiectiv general, proiectul vizeaza cresterea calitatii actului
educational prin adecvarea curriculumului de consiliere si orientare la specificul
scolii românesti, dezvoltarea abilitatilor de mediere ale cadrelor didactice si ale
elevilor implicati în activitati manageriale la nivelul scolii sau Inspectoratului
Scolar Judetean. Aceste actiuni sunt centrate pe prevenirea si dezamorsarea
situatiilor de criza, asigurarea de proceduri si instrumente de interventie. Grupul
tinta va dezvolta astfel abilitatea de a media, de a identifica si de a pune în aplicare
solutii coerente pentru prevenirea si combaterea situatiilor de criza aparute la
nivelul
unitatii
scolare.
Printre rezultatele anticipate ale proiectului se numara un mecanism eficient de
interventie, respectiv un ansamblu coerent de proceduri pentru prevenirea si
reducerea situatiilor de criza la nivelul unitatii scolare, resursa umana specializata
in managementul eficient al situatiilor de criza la nivelul unitatii de învatamânt,

dar si implementarea si monitorizarea programului european de prevenire si
combatere a fenomenului violentei in scoala (VIRIS), adaptat realitatii din
România. Un element inovativ este reprezentat de integrarea în cadrul
programului a serviciului Call center 116 111( numar unic european de urgenta
pentru copii, apelabil gratuit din retelele Romtelecom si Cosmote), ca instrument
rapid de interventie, instrument care va oferi sustenabilitate proiectului datorita
continuarii furnizarii serviciului si dupa finalizarea proiectului.

Lista scolilor din Iasi care vor fi renovate cu fonduri europene
1122 vizualizari | Sambata, 24 Mai 2014
Comentarii (0)

Lucrarile care au primit avizul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord Est de a
fi finantate cu bani europeni sunt: reabilitarea caminului Colegiului Tehnic
Dimitrie Leonida, extinderea corpului A la Liceul de Informatica Grigore
Moisil, reabilitarea si reamenajarea Scolii primare Carol I (Colegiul Negruzzi),
reabilitarea si modernizarea atelierelor, a corpurilor B si D ale s aferente
Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi, precum si consolidarea unui corp de cladire
apartinând
Scolii
Mihail
Kogalniceanu.
Termenul de finalizare este sfârsitul lui 2015, iar aproximativ 23 milioane de lei
vor fi canalizate catre renovarea, modernizarea si reabilitarea acestor scoli
iesene, în cadrul programului european.

Patru scoli din Iasi vor fi reabilitate. Vezi cat costa proiectul
366 vizualizari | Miercuri, 13 August 2014
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Municipalitatea
ieseana se
pregateste
de
aprobarea
valorii
unor proiecte demodernizare a catorva scoli. Contractele de finantare pe
fonduri europene ce vor fi incheiate vizeaza continuarea lucrarilor la mai
multe obiective la care finantarea a inceput in anii anteriori, dar guvernantii
au sistat platile, restul de lucrari urmand a fi continuate cu economii ramase din
finantarea
proeictelor
europene
ale
primariei.
Citeste si Problemele invatamantului preuniversitar din Iasi pe masa alesilor
din
Primarie
Este vorba despre Liceul de Informatica, lucrarile avand o valoare de
5.292.822,89 lei cu TVA, Scoala Primara Carol I, lucrarile avand o valoare de
3.536.897,20 lei cu TVA, Scoala 33 Mihail Kogalniceanu - 1.933.473,96 lei cu
TVA si Caminul Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida" Iasi - 4.914.505,32 lei cu
TVA.

Serviciul de Ambulanta nu va avea o senileta noua
593 vizualizari | Marti, 02 Iulie 2013 | Magda OLTEANU
magda•bzi.ro
Comentarii (2)

Au trecut sapte luni de cand Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi a lansat un
apel catre iesenii care pot dona bani pentru achizitionarea unui vehicul specializat
adaptat deplasarilor la interventiile pe apa si zapada. Pana in prezent s-au strans
7.500 lei, bani donati de o societate belgiana, o firma de medicamente, elevi,
profesori si familiile acestora de la Colegiul Tehnic D. Leonida. Conducerea
Ambulantei Iasi nu crede ca pana la sfarsitul anului va fi achizitionata o senileta
noua de tip HAGGLUND BV206. Costul unui asemenea vehicul se ridica la
suma de 50 mii euro. La Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi, exista o ambulanta
pe senile de tip Snowtrack, primita in anul 1998 din donatii. Senileta se afla intrun stadiu avansat de uzura si se poate defecta oricand. Cu ajutorul acesteia, din
anul 2000, echipajele medicale au intervenit pana in cele mai indepartate sate
inzapezite din judet.

Concurs de idei de afaceri pentru elevii din Iasi. Vezi detalii
572 vizualizari | Vineri, 16 Mai 2014

Maine, 17 mai, de la ora 10:30, la Palas Mall se desfasoara concursul de idei de
afaceri pentru elevi "Salonul proiectelor de antreprenoriat - Entrepreneurship in
School", eveniment organizat de Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida"
organizeaza, in parteneriat cu Palas Mall si cu Inspectoratul Scolar Judetean
(ISJ) Iasi.
Citeste si Concurs despre securitate in munca pentru elevii ieseni
Competitia este aprobata si inscrisa in Calendarul Judetean al Activitatilor
Educative al ISJ Iasi pentru anul 2014. Organizatorii isi propun sa ofere elevilor
posibilitatea exprimarii unor idei proprii, exersarea cunostintelor specifice
domeniului si nu in ultimul rand un interesant schimb de experienta, suplimentarii
cunostintelor legate de practica, cunoasterii unor noi posibilitati de integrare pe
piata muncii, intelegerii mecanismelor economiei de piata, a mecanismului cererii
si ofertei, mecanismului de formare a preturilor, formarii competentelor de a face
un proiect si de a-l transpune in practica, dar si exersarii abilitatilor de a gandi in
termeni economici, de a promova produse sau servicii, de gasire a niselor de piata,
de negociere, de mobilizare si utilizare a resurselor.

Palas sprijina micii antreprenori
464 vizualizari | Luni, 19 Mai 2014
Comentarii (0)

Castigatori premiul I Frunze Company
Asa cum a facut si cu alte ocazii, Palas Mall sprijina mediul educational iesean
si incurajeaza evenimentele care dezvolta abilitatile tinerilor. Astfel, sambata, 17
mai 2014, Palas Mall a gazduit festivitatea de premiere a Salonului Proiectelor
de Antreprenoriat, concurs organizat de Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida", in
parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi. Elevii cu spirit antreprenorial au
prezentat cele mai reusite idei de business, iar Palas Mall le-a oferit cadouri
castigatorilor
de
pe
locurile
I,
II,
III
si
mentiune.
Toate proiectele prezentate in cea de-a treia editie a concursului de idei de afaceri
pentru elevi, care a avut ca tema "Entrepreneurship in School", au fost ingenioase,
captand atentia juriului pentru elementul de noutate si caracterul practic al
planului lor. Premiul intai si premiul special pentru cea mai originala idee de
afaceri au fost acordate echipei formata din Dragos Frunza, Cristian Lenta si
Lucian Carp, de la Colegiul National "Mihai Eminescu" Iasi, sub indrumarea
profesoarei Marinela Brinza. Acestia propun sa adune toate frunzele din spatiile
publice si sa le transforme in ingrasamant pentru ciupercarii sau sa le utilizeze
pentru incalzirea locuintei. Premiul doi si premiul special pentru cea mai buna
prezentare au revenit echipei compusa din Andreea Otilia Cohal, Narcis Leonard
Coman, George Cristian si Cosmin Donose, elevi ai Liceului Teoretic "Vasile
Alecsandri" Iasi, coordonati de profesoara Tatiana Tudori. Premiul trei a fost
adjudecat de Ana Adonicioaei, Marina Boldureanu si Bianca Chelariu, de la
Colegiul National "Mihai Eminescu" Iasi, cu sprijinul profesoarei Cristina Anton.

Mentiunea si premiul special pentru cel mai bun plan de afaceri au ajuns la echipa
Colegiului Economic Administrativ Iasi, formata din Ioana Alexandra
Alexandrescu, Robert Neculai Haisuc, Paul Petrisor si Diana Vladeanu. In
demersul lor, elevii au primit sfaturi de la profesoarele Ana-Maria Buzemurga si
Marinela Tesu. Premiul special pentru cea mai realista idee de afaceri a ajuns la
Cosmin Constantin Hrib, de la Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iasi, si
Gabriela Laura Andrei, de la Colegiul National "Garabet Ibraileanu" Iasi, ajutati
de profesoara Irina Elena Aporcaritei. De asemenea, premiul special pentru cel
mai bun stand a fost acordat echipei Colegiului National "Emil Racovita" Iasi,
din care fac parte Stefan Cosmin Buraga, Elena Domnica Dron, Laura Morosanu,
Madalina Ioana Nica si Cosmina Ioana Vrinceanu. În realizarea proiectul lor au
fost sustinuti de profesorii Ana Maria Fuioaga si Alin Bradescu.
Pentru al doilea an consecutiv, premiile au fost acordate de Palas Mall, pentru a
incuraja tinerii in pregatirea lor antreprenoriala. Concursul are scopul de a pregati
elevii pentru o cariera si de a le oferi un schimb de experienta valoros. Ei isi
exprima propriile idei si le promoveaza, dezvoltand capacitati de negociere,
utilizare eficienta a resurselor, gasirea niselor de piata si lucrul in echipa.Galerie

foto

Palas sprijina micii antreprenori si dezvoltarea afacerilor
529 vizualizari | Marti, 20 Mai 2014 | Vlad ALEXA
vladalexa•bzi.ro

• Elevii cu spirit antreprenorial au prezentat cele mai reusite idei de business
• Asa cum a facut si cu alte ocazii, Palas Mall sprijina mediul educational
iesean si încurajeaza evenimentele care dezvolta abilitatile tinerilor
Sâmbata, 17 mai 2014, Palas Mall a gazduit festivitatea de premiere a Salonului
Proiectelor de Antreprenoriat, concurs organizat de Colegiul Tehnic "Dimitrie
Leonida", în parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi. Elevii cu spirit
antreprenorial au prezentat cele mai reusite idei de business, iar Palas Mall le-a
oferit cadouri câstigatorilor de pe locurile I, II, III si mentiune.
Toate proiectele prezentate în cea de-a treia editie a concursului de idei
deafaceri pentru elevi, care a avut ca tema "Entrepreneurship in School", au
fost ingenioase, captând atentia juriului pentru elementul de noutate si caracterul
practic al planului lor. Premiul întâi si premiul special pentru cea mai originala
idee de afaceri au fost acordate echipei formate din Dragos Frunza, Cristian Lenta
si Lucian Carp, de la Colegiul National "Mihai Eminescu" Iasi, sub îndrumarea
profesoarei Marinela Brînza. Acestia propun sa adune toate frunzele din spatiile
publice si sa le transforme în îngrasamânt pentru ciupercarii sau sa le utilizeze
pentru încalzirea locuintei. Premiul doi si premiul special pentru cea mai buna
prezentare au revenit echipei compuse din Andreea Otilia Cohal, Narcis Leonard
Coman, George Cristian si Cosmin Donose, elevi ai Liceului Teoretic "Vasile
Alecsandri" Iasi, coordonati de profesoara Tatiana Tudori. Premiul trei a fost
adjudecat de Ana Adonicioaei, Marina Boldureanu si Bianca Chelariu, de la
Colegiul National "Mihai Eminescu" Iasi, cu sprijinul profesoarei Cristina Anton.

Pregatirea

elevilor

pentru

cariera

Mentiunea si premiul special pentru cel mai bun plan de afaceri au ajuns la echipa
Colegiului Economic Administrativ Iasi, formata din Ioana Alexandra
Alexandrescu, Robert Neculai Haisuc, Paul Petrisor si Diana Vladeanu. În
demersul lor, elevii au primit sfaturi de la profesoarele Ana-Maria Buzemurga si
Marinela Tesu. Premiul special pentru cea mai realista idee de afaceri a ajuns la
Cosmin Constantin Hrib, de la Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iasi, si
Gabriela Laura Andrei, de la Colegiul National "Garabet Ibraileanu" Iasi, ajutati
de profesoara Irina Elena Aporcaritei. De asemenea, premiul special pentru cel
mai bun stand a fost acordat echipei Colegiului National "Emil Racovita" Iasi,
formata din Stefan Cosmin Buraga, Elena Domnica Dron, Laura Morosanu,
Madalina Ioana Nica si Cosmina Ioana Vrînceanu. În realizarea proiectul au fost
sustinuti de profesorii Ana Maria Fuioaga si Alin Bradescu.
Pentru al doilea an consecutiv, premiile au fost acordate de Palas Mall, pentru a
încuraja tinerii în pregatirea lor antreprenoriala. Concursul are scopul de a pregati
elevii pentru o cariera si de a le oferi un schimb de experienta valoros. Ei îsi
exprima propriile idei si le promoveaza, dezvoltând capacitati de negociere,
utilizare eficienta a resurselor, gasirea niselor de piata si lucrul în echipa.
Galerie foto

•

Elevi din Iasi premiati la concursul "Stefan Procopiu"
593 vizualizari | Sambata, 31 Mai 2014

La data de 31 mai, la Iasi s-a derulat Concursul National de referate
si comunicari stiintifice pentru invatamantul profesional si tehnic "Stefan
Procopiu", inclus in cadrul manifestarii "Zilele Scolii Iesene". Concursul a fost
organizat de Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi, fiind inclus
in Calendarul Concursurilor Nationale Scolare pentru Invatamantul Profesional
si Tehnic. Concursul adresat elevilor s-a desfasurat pe mai multe sectiuni, anume
mecanica, electrotehnica, electronica si automatizari, sectiunea resurse naturale
si protectia mediului.
ApaVital a participat la eveniment in calitate de partener alaturi de Academia de
Stiinte Tehnice-Sectia de Stiinta si Ingineria Mediului, Ministerul Educatiei
Nationale, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Scoala Europeana, Universitatea
Tehnica "Gheorghe Asachi", Municipiul Iasi, Fundatia Salvati Copiii Iasi si
Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului. Cu aceasta ocazie,
ApaVital a acordat un premiu special pentru cel mai bun proiect care trateaza o
problema de mediu in Iasi, la Sectiunea Resurse naturale si protectia mediului.
Castigatorii, Aida Gradinariu si Eduard Florin Onu, au ales ca tema "Cladiri cu
amprenta de carbon zero" (ZCB- Zero Carbon Buildings). In lucrare elevii au
evidentiat avantajele pe care le prezinta cladirile care utilizeaza parchetul etans
de caldura, ventilatia naturala, transformarea deseurilor in biodisel, colectarea
apei de ploaie si exploatarea panourilor fotovoltaice.
Concurentii au realizat si o macheta fidela proiectului ales, cu care au atras atentia
juriului format din: conf. univ. dr. ing. Neculai Scanteianu - presedintele juriului,
din partea Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, prof. Anca Iuliana
Sipoteanu, din partea Liceului Tehologic de Mecatronica si Automatizari Iasi si
ing. Mihaela Moruzi, din partea Liceului Tehnologic "Petru Poni" Iasi. Juriul a
atribut acestei lucrari premiul I la sectiunea - Resurse naturale si protectia

mediului. Printre participanti s-au numarat elevi de la Liceul Tehologic de
Mecatronica si Automatizari Iasi, Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Iasi,
Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iasi, Colegiul Tehnic de Electronica si
Telecomunicatii "Gheorghe Marzescu" Iasi, Colegiul Tehnic "Ioan Stefanescu"
Iasi, Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, Liceul Tehnologic
Economic "Virgil Madgearu" Iasi si Liceul Tehnologic "Petru Poni" Iasi.
REÎNFIINŢAREA ŞCOLILOR PROFESIONALE, O ŞANSĂ PENTRU UN
LOC DE MUNCĂ?
După discuţii îndelungate despre necesitatea
şcolilor profesionale, după desfinţarea lor şi
„obligativitatea“ sistemului de învăţământ
liceal, anul acesta şcolile profesionale sunt
reînfiinţate: măsură necesară sau nu, atât pentru
profesori, cât şi pentru elevi sau părinţi?
Principala problemă rămâne adaptarea ulterioară şi absorbţia pe piaţa muncii.
Sunt specializările pe care le urmează elevii în timpul şcolarizării relevante pe
piaţa muncii? Dacă da, care sunt acestea şi câţi dintre absolvenţii şcolilor
profesionale sunt atât de bine pregătiţi încât să facă faţă rigorilor impuse pe
piaţa muncii, caracterizată de competitivitate?
La Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi“ din Iaşi există trei clase de şcoală
profesională, plus o clasă de SAM. În total, sunt patru clase care, începând cu
anul 2012-2013 vor funcţiona la acest colegiu. Specializările de aici sunt
dulgher-tâmplar-parchetar, o clasă mixtă de zidar-pietrar-tencuitor, zugravipsosar-vopsitor tapetar, dar şi o clasă de mecanică auto.
„Şcoala noastră are încheiate contracte cu agenţii economici, iar reînfiinţarea
acestor clase profesionale este o măsură foarte bună, pentru că la finele
studiilor, elevii obţin o calificare. Problema principală rămâne însă găsirea unui
loc de muncă, şi gradul de absorbţie pe piaţa muncii“, a declarat prof. Anda
Tănasă, directorul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi“ din Iaşi. În mare parte,
calificările pentru care se specializează tinerii sunt meserii căutate pe piaţa
muncii, cu atât mai mult cu cât meseriaşi, specialişti în acest domeniu, nu prea
există.
Şi la Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii Iaşi au existat, la un
moment dat, clase încadrate în sistemul şcolilor profesionale, dar anul acesta ele
nu mai fost reînfiinţate. Lăcrămioara Alexandrescu, directorul Colegiului de
Electronică şi Telecomunicaţii Iaşi a menţionat că în acest moment există doar

specializările obişnuite, de la profilul real şi profilul tehnic, şi clasa din
învăţământul gimnazial.
La Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida“ din Iaşi, oferta educaţională este una
generoasă la capitolul specializări, oferind posibilitatea viitorilor absolvenţi săşi găsească un loc de muncă mult mai uşor: „Există, în prezent, din păcate, doar
o singură clasă de tip şcoală profesională, cu două specializări: 14 locuri pentru
specializarea pramist şi 14 locuri pentru specializarea instalaţii electrice. Măsura
aceasta, de reînfiinţare, este una extrem de bună, deoarece sunt foarte mulţi
elevi care au dorit să rămână la acest tip de şcolarizare, întrucât nici nu doresc
să-şi continue studiile, nici nu sunt dispuşi să investească în formarea lor mai
mult de trei ani. La studiile liceale cursurile se desfăşoară pe parcursul a patru
ani de zile şi este cunoscut faptul că, în genere, elevii noştri n-au o situaţie
financiară prea bună, astfel încât studiile nu sunt o prioritate pentru ei, ci găsirea
unui loc de muncă. În genere, noi avem mai mulţi băieţi decât fete, iar băieţii
oricum se dezvoltă mai târziu decât fetele, dacă vor descoperi că doresc să-şi
continue studiile cu siguranţă o vor face“, a menţionat Mihaela Cadiş, directorul
Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida“ Iaşi. În ceea ce priveşte gradul de
absorbţie pe piaţa muncii, cu aceste specializări elevii îşi găsesc de lucru mai
ales în instituţiile care deţin parteneriate cu diverse firme din afară: „Noi am
făcut un prospect de piaţă şi avem chiar şi parteneriate cu firme românoolandeze, cei care termină studiile pe specializarea pramist îşi vor găsi primii de
lucru, dacă sunt specialişti, evident. La instituţiile care se ocupă cu energia
electrică sunt foarte căutaţi. Sperăm ca de anul viitor să mai avem încă cinci noi
specializări, calificări importante pentru cei care doresc să rămână în sistemul
de învăţământ de tip şcoală profesională“, a mai adăugat Mihaela Cadiş,
directorul Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida“Iaşi.

Elevii de la Colegiul Tehnic
"Dimitrie Leonida" din Iasi s-au
specializat in Portugalia
12 Mai 2017

In perioada 2 aprilie - 15 aprilie 2017 s-a desfasurat in Portugalia, la Barcelos, primul flux al Proiectului
European ERASMUS+ cu titlul „PARTENERIAT EUROPEAN PENTRU DOBANDIREA DE
COMPETENTE CHEIE SI ABILITATI PRACTICE IN DOMENIUL ELECTRIC”, beneficiar fiind Colegiul
Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iasi, proiect care se deruleaza pe o perioada de 16 luni.
La aceasta mobilitate au participat 15 elevi din clasa a X-a de liceu, domeniul de pregatire electric, scopul
plasamentului fiind de a oferi elevilor o alternativa pentru instruirea practica, pentru a creste calitatea formarii
profesionale in raport cu tendintele actuale ale firmelor din Uniunea Europeana. Pe parcursul stagiului de pregatire
practica participantii, repartizati pe grupe la diferite firme de profil stabilite de partenerul BARCELTECNICA, au
desfasurat activitati diverse - culegerea informatiilor referitoare la structura organizatiei, locul de munca,
competentele cerute de fisa postului, activitati practice de selectare a componentelor, executarea conexiunilor si
verificarea functionalitatii prin masurarea parametrilor in instalatii electrice de joasa tensiune. Pe parcursul stagiului
de practica, elevii au fost apreciati pentru seriozitatea si cunostintele teoretice demonstrate la locul de practica.
”Consideram ca participarea elevilor nostri la acest proiect le ofera multiple beneficii: contactul direct cu un loc real
de munca dotat cu instalatii si echipamente electrice la standarde europene, cresterea motivatiei pentru pregatirea
teoretica si practica, pentru construirea unei cariere in domeniu, certificare de nivel european recunoscuta de catre
companii, dezvoltarea abilitatilor de comunicare in limba engleza, toate acestea vizand cresterea mobilitatii
ocupationale a viitorilor nostri absolventi”, a mentionat coordonatorul proiectului, prof. Amelia Cisman.

Salonul proiectelor de
antreprenoriat, la Palatul
Copiilor Iasi
12 Iunie 2017
BZI
799 Vizualizari | 0 Comentarii

Pe 9 iunie 2017 s-a desfasurat, la Palatul Copiilor, cea de-a VI-a editie a Salonului proiectelor
de antreprenoriat, un concurs initiat de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Iasi si organizat

de Colegul TehnicDimitrie Leonida Iasi.
Citeste si : Proiectul national "Darurile pamantului - apa si padurea", organizat de Palatul Copiilor Iasi
- FOTO
Concursul are ca scop valorificarea cunostintelor teoretice obtinute la scoala, în cadrul orelor de curs
si utilizarea lor într-un proiect de afaceri. Prin intermediul acestei competitii elevii exerseaza initierea
unei afaceri si marketingul acesteia. Elevii au avut ocazia sa ia contact cu întreprinzatori, cu
specialisti din domeniul marketingului, informatiile oferite de acestia având menirea de a-i încuraja sa
se orienteze spre mediul de business.
Citeste si : Proiectul Expozitiei "Icoana pe sticla" de la Palatul Copiilor Iasi, prezentat astazi la
Muzeul National al Literaturii Romane - FOTO
Totodata, cele mai bune idei de afaceri au fost premiate de sponsorii competitiei. Acest concurs
doreste sa ofere elevilor multiple oportunitati: exprimarea unor idei proprii specifice
antreprenoriatului, un interesant schimb de experienta, dezvoltarea competentelor de a face un proiect
si de a-l transpune în practica, de a promova produse/servicii, de gasire a niselor de piata, de
negociere, de mobilizare si utilizare a resurselor, dezvoltarea responsabilitatii sociale si, evident,
dezvoltarea spiritului de competitie.
Salonul proiectelor de antreprenoriat îsi propune crearea tipului de întreprinzator dinamic, capabil sa
dezvolte un proiect antreprenorial, sa aduca pe piata un nou produs sau sa descopere o noua cale de
distributie, noi modalitati de marketing.

https://www.bzi.ro/elevii-unui-colegiu-din-iasi-au-participat-la-un-proiectinedit-in-spania-totul-tine-de-domeniul-electric-633631
13 dec. 2017

Elevii unui colegiu din Iasi au participat la un
proiect inedit in Spania. Totul tine de domeniul
electric
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In perioada 13 - 24 noiembrie 2017 s-a desfasurat in Spania, la Granada, cel de-al doilea flux al Proiectului
European ERASMUS+ cu titlul „Parteneriat european pentru dobandirea de competente cheie si abilitati practice in
domeniul electric”, unde au participat 15 elevi din clasa a X-a A, a Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida",
domeniul electric, insotiti de doi profesori.

Pe perioada celor doua saptamani din stagiul de pregatire practica elevii au dobandit abilitati practice, cunostinte si
atitudini specifice domeniului de pregatire, prin desfasurarea unor activitati de decodificare a simbolurilor aparatelor
din schemele electrice, de selectare a componentelor necesare unei instalatii de iluminat, de montare a unei instalatii
electrice de iluminat si prize pe baza unei scheme electrice date, de verificare a functionalitatii acesteia pe baza
masurarii parametrilor electrici, dar si de depistare a defectelor localizate la diferite componente.

Vizitele culturale desfasurate in orasele Cordoba, Sevilla, dar si la diferite obiective istorice din au completat
pregatirea culturala a participantilor si au facut posibila cunoasterea culturii si istoriei regiunii Andaluzia.

”Participarea elevilor nostri la acest proiect va determina cresterea motivatiei pentru pregatirea teoretica si practica,
pentru construirea unei cariere inca de pe bancile scolii, certificarea si recunoasterea competentelor dobandite, precum
si facilitarea schimbului multicultural” a mentionat prof. Amelia Cisman, coordonatorul proiectului.

Rezultate REMARCABILE EUROPENE pentru opt institutii educationale din judetul Iasi

https://www.bzi.ro/rezultate-remarcabile-europene-pentru-opt-institutii-educationale-din-judetuliasi-609073 10 iun. 2017 BZI
Rezultate remarcabile în opt institutii din invatamantul preuniversitar din judetul Iasi! Este vorba de
aprobarea candidaturilor Erasmus+ KA1 pentru mobilitati de formare profesionala. Alte opt scoli
au obtinut finantare pentru proiecte de formare profesionala ale elevilor si profesorilor, prin
stagii de practica în companii din spatiul european.
Citeste si : Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" demareaza un proiect Erasmus in parteneriat cu scoli
internationale
La nivel national, la termenul din 2 februarie 2017 au fost depuse 265 de candidaturi, iar 124 au fost
aprobate, opt fiind din Iasi. Programul Erasmus + prin actiunea KA1 - VET ofera oportunitati
pentru elevii din învatamântul vocational (scoli profesionale, licee si scoli postliceale), elevi de la
profilul Matematica - Informatica si pentru ucenici de a se forma profesional si/sau de a dobândi
experienta la locul de munca, experienta care sa le permita de asemenea dezvoltarea de noi abilitati
si competente.
Citeste si : Proiect Erasmus valoros pentru scoala din localitatea ieseana Butea
"Prin aceste opt proiecte aprobate 225 de elevi si 25 de profesori vor participa la stagii de formare
profesionala în alta tara timp de doua-trei saptamâni, îmbunatatindu-si procesul de tranzitie de
la educatie si formare catre piata muncii, consolidând în acelasi timp cooperarea europeana în
domeniul educatiei si formarii profesionale. Apreciem debutul în stagiile de formare a patru
institutii, dintre care doua din mediul rural. Cumulând cu rezultatele anterioare (mobilitate scolara),
în judetul Iasi prin cele 19 proiecte de mobilitate aprobate prin KA1 vor ajunge aproape un milion
de euro, iar dupa rezultatele din luna iulie de la parteneriate strategice KA2, suma va creste
semnificativ", a transmis prof. Gabriela Conea, inspector pentru proiecte educationale la
Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ).
Citeste si : Un nou RECORD pentru invatamantul preuniversitar iesean. Proiecte de zeci de mii
euro castigate de scolile si liceele din judet
Printre unitatile castigatoare se afla urmatoarele: "Experienta europeana - o sansa pentru tinerii
absolventi din agricultura", Scoala Profesionala Plugari, cu 79.568 mii euro, "Plasament
transnational pentru dobandirea de competente profesionale in domeniul auto", Colegiul Tehnic
Dimitrie Leonida cu 93.772 mii euro, "Modalitati europene de formare a elevilor de la profilul
servicii prin stagii de practica", Colegiul Tehnic de Cai Ferate Unirea din Pascani in valoare de
62.455 mii euro, "Dobândirea de competente cheie in agricultura - premisa dezvoltarii rurale
durabile", Scoala Profesionala Gropnita cu 34.219 mii euro, "GamEUon! Become a Game
Developer! Improving Digital, Entrepreneurial, and Linguistic Competencies through Initial VET
European Training", de la Colegiul National cu 40.510 mii euro, "Formare profesionala pentru
oportunitati de cariera, Colegiul Tehnic Ion Holban cu 63.060 mii euro si "Marketing digital - o
sansa pe piata muncii pentru absolventii claselor de informatica", Liceul Teoretic Al. I. Cuza Iasi
cu 75.688 mii euro.
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Palatul Copiilor din Iaşi a găzduit, la sfârşitul săptămânii
trecute, cea de-a VI-a ediţie a „Salonului proiectelor de
antreprenoriat”, un concurs iniţiat de Inspectoratul
şcolar Judeţean Iaşi (ISJ) şi organizat de Colegul Tehnic
„Dimitrie Leonida” Iaşi.
Concursul are ca scop valorificarea cunoştinţelor teoretice obţinute la şcoală, în cadrul orelor de
curs şi utilizarea lor într-un proiect de afaceri. Prin intermediul acestei competiţii, elevii exersează
iniţierea unei afaceri şi marketingul acesteia. Elevii au avut ocazia să ia contact cu întreprinzători,
cu specialişti din domeniul marketingului, informaţiile oferite de aceştia având menirea de a-i
încuraja să se orienteze spre mediul de business. Totodată, cele mai bune idei de afaceri au fost
premiate de sponsorii competiţiei. „Acest concurs doreşte să ofere elevilor multiple
oportunităţi: exprimarea unor idei proprii specifice antreprenoriatului, un
interesant schimb de experienţă, dezvoltarea competenţelor de a face un proiect şi
de a-l transpune în practică, de a promova produse/servicii, de găsire a nişelor de
piaţă, de negociere, de mobilizare şi utilizare a resurselor, dezvoltarea
responsabilităţii sociale şi, evident, dezvoltarea spiritului de competiţie. Salonul
proiectelor de antreprenoriat îşi propune crearea tipului de întreprinzător dinamic,
capabil să dezvolte un proiect antreprenorial, să aducă pe piaţă un nou produs sau
să descopere o nouă cale de distribuţie, noi modalităţi de marketing”, au transmis
organizatorii.
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