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AM DAT STARTUL ȘCOLILOR PENTRU VIITOR 

  

 Vom încerca mereu la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi să împrumutăm 

din viziunea marelui academician Grigore Constantin Moisil și să ne conectăm la viitor, anticipând 

așteptările elevilor și inovând constant învățarea. Cadre didactice, elevi, părinți, absolvenți vom 

contribui împreună la dezvoltarea LIIS, pentru a-l oferi onorant urmașilor noștri. Singur poți atinge 

obiective, doar împreună cu ceilalți poți îndeplini visuri.  

 Întotdeauna dialogul minților înalte creează o schimbarea a mentalității ce reverberează în 

cercuri concentrice asupra individului, a familiei și a societății. Conferința „Noi perspective ale 

educației în era digitală”, aflată la ediția a III-a, organizată de Liceul Teoretic de Informatică 

„Grigore Moisil” Iași, s-a desfășurat cu ocazia Zilelor LIIS 2021, prin care am început sărbătorirea 

jubileului acestei instituții – 50 de ani de învățământ informatic în România.  Comunicările au 

vizat subiecte actuale: informatizarea educației, soluțiile la provocarea învățământului online, 

relaționarea migranților digitali (profesorii) și a nativilor digitali (elevii), pericolele învățământului 

la distanță, dar și despre gestionarea emoțiilor. Fiecare criză poate fi un punct de relansare, un 

prilej de autodepășire și de dăruire altruistă. Depinde de fiecare dintre noi ce alegeri facem! 

 La conferință au avut loc schimburi de idei, perspective, strategii între mediul universitar și 

mediul preuniversitar, prin participarea a 100 de cadre didactice din școlile din județ și a invitaților 

care au susținut lucrări în plen: 

- Prof. dr. Aurelia Genoveva Farcaș - inspector școlar general, Inspector Școlar General, 

Inspectoratul Școlar Județean Iași; 

- Prof. dr. Liliana Romaniuc; 

- Prof. drd. Luciana Antoci - inspector școlar general adjunct, Inspector Școlar General, 

Inspectoratul Școlar Județean Iași; 

- Prof. Emanuela Pădurariu – inspector școlar pentru disciplina Informatică, Inspector Școlar 

General, Inspectoratul Școlar Județean Iași; 

- Conf. dr. Adrian Iftene, Decan al Facultății de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 

Iași; 

- Prof. univ. dr. Henri Luchian, Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 

Iași; 

- Prof. dr. ing.  Vasile Ion Manta, Decan al Facultății de Automatică și Calculatoare, Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași; 

- Prof. dr. Florina Ungureanu, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” Iași; 

- Prof. dr. ing. Daniela Tărniceriu, Decan al Facultății de Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologia Informației, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași; 

- Prof. dr. Răzvan Lițcanu, Decan al Facultății de Matematică, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza”, Iași; 

- Prof. dr. Ciprian Ceobanu - director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași; 
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- Prof. dr. Constantin Cucoș, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iași; 

- Lector univ. dr. Bogdan – Constantin Neculau – coordonator al Centrului de Învăţare al 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și director al Departamentului pentru Învățământ 

Preuniversitar din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași; 

- Lector doctor Mihail - Radu Robotă, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. 

 Ne-am bucurat de sugestiile oferite de Romeo Crețu – dezvoltator de oameni și inițiator al 

proiectului “Dăruiește pentru educație”, despre aducerea stării de bine în sala de clasă, sprijinirea 

elevilor pentru a-și descoperi pasiunile și cum am putea să fim fericiți la școală. 

 Am urmărit prezentările elevilor noștri, precum și ale cadrelor didactice de la Liceul 

Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi: prof. Cristina Timofte, prof. dr. Anca Narcisa 

Adochiei, prof. dr. Anamaria Ghiban, prof. Mihaela Acălfoaie, prof. Ana Maria Andrei, prof. dr. 

Violeta Țuțui, prof. dr. Adina Romanescu. 

 Prin performanțele obținute în competițiile naționale și internaționale de informatică și 

robotică, implementând constant noi tehnologii în educație, prin crearea de softuri și resurse 

educaționale deschise, având ateliere de robotică ce inspiră elevii pasionați de STEM, Liceului 

Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi este unul dintre brandurile educaționale ale Iașului. 

Mulțumim companiilor CENTRIC IT SOLUTIONS ROMÂNIA, WIRON, HEAVEN 

SOLUTIONS, CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA, camLINE, LUDOR 

ENGINEERING, HINDAWI, BITDEFENDER, COGNIZANT SOFTVISION, AdeSE -  inițiator 

proiect „Cybershare Academy for Schools”, CEGEKA, BASWARE, Unique Make up, D-SOFT-

RO. Le asigurăm că investiția în elevii noștri este o investiție sustenabilă pentru dezvoltarea 

inteligentă a comunității noastre, a Iași-ului nostru drag pe care ni-l dorim toți SMART. 

 Am dezvoltat constant parteneriate cu firmele IT din Iași care s-au concretizat în schimburi 

de bune practici în dezvoltarea de competențe, în furnizarea de training-uri, testarea produselor 

intelectuale (LUDOR ENGINEERING), dezvoltarea de parteneriate internaționale (LUDOR 

ENGINEERING), în reamenajarea de spații de învățare și laboratoare: laboratorul Siemens (în anii 

2000), laboratorului Cegeka (2018), atelierele de robotică Heaven Solutions și Camline (2019 – 

2020), amfiteatrul LIIS - Centric (2019), cofinanțarea laboratorului de realitate virtuală VRLIIS – 

Centric (2020). 

 Workshop-ul Educație în era digitală a venit în întâmpinarea școlii de a crea curriculum 

relevant pentru piața muncii. Doar împreună, cadre didactice, elevi, părinți, reprezentanți din 

companiile IT vom putea să oferim oportunități de dezvoltare adecvate elevilor noștri. La workshop 

au participat 200 de liceeni, alături de absolvenți ai Liceului Teoretic de Informatică „Grigore 

Moisil” Iaşi care astăzi lucrează în diferite companii IT sau specialiști în dezvoltarea de competențe. 

Elevii au aflat de la angajați că sunt deosebit de apreciate competențele de comunicare și li s-au 

prezentat aspectele, lucrurile care te pot împiedica în atingerea potențialului maxim. De asemenea, 

specialiștii în resurse umane au vorbit despre recrutări, despre strategiile concurențiale sau 

colaborative din organizații, convingându-i pe elevi că au un mare potențial pe care trebuie să și-l 

dezvolte la nivel maxim. Elevii au primit sugestii să acceseze platformele e-learning pe temele care 

îi interesează în afara curriculei școlare, să se implice în proiecte, să se aboneze la newslettere, să își 

caute un mentor, să facă voluntariat. Elevii au fost încurajați să își dezvolte constant competențele 
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de comunicare, să fie creativi, să nu spună “nu știu”, ci “nu știu deocamdată” sau accept să învăț 

deoarece informația este în continuă mișcare și trebuie să fim dinamici. Elevii au fost încurajați să 

își construiască un brand personal, cum să se prezinte și să ofere comunității din ceea ce vor 

dobândi. „Cel mai bun timp să începi este acum, azi, aici”, le-a transmis unul dintre invitați. 

 

 

 

        

Director, 

Prof. dr. Adina Romanescu 

 

 

  

 

 

 

 


