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,,EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” 

 

           

 

 În septembrie 2020, Școala Gimnazială Jurilovca a răspuns apelului Școlii Gimnaziale 

Izbiște, raionul Criuleni, Republica Moldova, cu privire la implicarea în Proiectul Transnațional 

,,Educație online fără hotare” organizat de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a 

Municipiului Chișinău și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație în cadrul Proiectului 

,,Educație online” implementat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova și Primăria Municipiului Chișinău.  

 Scopul proiectului este schimbul de bune practici în domeniul predării la distanță, inclusiv 

online, dintre instituțiile din învățământ general din Republica Moldova și instituțiile partenere din 

România, implementarea inițiativelor educaționale comune cu scopul promovării, cooperării, 

învățării reciproce, schimbului de experiență la nivel transnațional și încurajarea creării unor 

parteneriate școlare care să faciliteze realizarea unor proiecte și inițiative educaționale cu implicarea 

elevilor, profesorilor în vederea reducerii impactului negativ al izolării sociale impuse de pandemie. 

https://alem.aice.md/resources/parteneriate-educationale-republica-moldova-romania/ Acest 

eveniment a prilejuit oportunitatea școlii noastre șă participe la acest proiect de mare anvergură, 

cu o unitate școlară de peste Prut. 

        
 În acest sens, Școala Gimnazială Jurilovca a încheiat un ,,Acord de Parteneriat” cu 

Școala Gimnazială Izbiște, din raionul Criuleni, Republica Moldova . Împreună am 

desfășurat două proiecte, în perioada (octombrie - decembrie 2020) și (februarie-mai 2021) 

pe teme sportive. Primul proiect ,,Podul de flori peste Prut” 

https://alem.aice.md/resources/parteneriate-educationale-republica-moldova-romania/
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https://www.canva.com/design/DAERQKXDZJQ/ndV6niUj6VJEAgiOj8Qthw/view?utm_

content=DAERQKXDZJQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source

=sharebutton și ,,Internet sau Sănătate, Sportul are Prioritate! 

https://www.canva.com/design/DAEe2vMzOGM/8cEVMJSmVYXyV10YsCli2A/view?ut

m_content=DAEe2vMzOGM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_sour

ce=sharebutton .  În primele etape, au fost elaborate postere în care elevii din școala noastră 

au trimis un ,,SALUT VIRTUAL!” copiilor din Republica Moldova. În prima întâlnire 

virtuală, cu partenerul nostru de peste Prut, elevii s-au prezentat ,au făcut o descriere a 

localității și au pregătit 10 întrebări pe tema aleasă de comun acord. 

              
 În etapele de cercetare al primului proiect, elevii s-au documentat și au prezentat 

elevilor din Gimnaziu Izbiște, rezultatele deosebite ale sportivilor români (gimnastică, 

canotaj, atletism, etc) participanți la Jocurile Olimpice de-a lungul timpului, iar în al doilea 

proiect, elevii să demonstreze importanța efectuării exercițiilor fizice pentru menținerea și 

întreținerea stării de sănătate în activități curriculare și în timpul liber. Pentru cele două 

proiecte de cercetare, s-au folosit metode și tehnici interactive   

       
 Etapa de colaborare a constat în elaborarea 

unor panouri, cărți digitate, filmulețe cu 

rezultatele elevilor, urmând ca în etapa de 

reflecție, să se întocmească raportul final.   

Implicarea în aceste proiecte, ne-a adus 

numai avantaje: întâlniri virtuale plăcute, 

colaborare frumoasă, noi prietenii, schimb de 

https://www.canva.com/design/DAERQKXDZJQ/ndV6niUj6VJEAgiOj8Qthw/view?utm_content=DAERQKXDZJQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAERQKXDZJQ/ndV6niUj6VJEAgiOj8Qthw/view?utm_content=DAERQKXDZJQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAERQKXDZJQ/ndV6niUj6VJEAgiOj8Qthw/view?utm_content=DAERQKXDZJQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEe2vMzOGM/8cEVMJSmVYXyV10YsCli2A/view?utm_content=DAEe2vMzOGM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEe2vMzOGM/8cEVMJSmVYXyV10YsCli2A/view?utm_content=DAEe2vMzOGM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEe2vMzOGM/8cEVMJSmVYXyV10YsCli2A/view?utm_content=DAEe2vMzOGM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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bună practică,dezvoltarea competențelor digitale și profesionale, ne-a oferit oportunitatea de 

a cunoaște dincolo de granițele țării, copii și cadre didactice minunate! 

 

                                                                         Prof. Ivanov Victorița 

                                                                      Școala Gimnazială Jurilovca 

 

 


