
Din nou la drum.... 

 

În acest an școlar elevii Clasei I A Step by Step de la Școala Gimnazială „Octavian 

Goga” din Satu Mare, conduși de învățătoarele Sucitu Margareta, Jakab Emese Eva și doamna 

director Chindriș Corina, au demarat un proiect cu Instituția Publică Liceul Teoretic „Traian” din 

Chișinău, Republica Moldova. 

Titlul proiectului este „Pod peste Prut - bune practici de colaborare între 

instituții de pe ambele maluri” ce se încadrează în Programul transfrontalier de colaborări 

Educație online fără hotare care în acest an se va desfășura sub egida dezvoltării 

competențelor secolului XXI. 

Cele două școli își propun în cadrul acestei colaborări online care va dura din septembrie 

2022 până în mai 2023: 

 Să dezvolte sentimente de prietenie, toleranță, armonie și bună dispoziție în 

relațiile cu copii din alte țări 

 Să formeze abilități de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a 

responsabilităților împărtășind și confruntând idei practice sau metode de lucru, 

producând astfel rezultate tangibile 

 Să cunoasca și să păstreze  tradițiile și obiceiurile creștine de Crăciun  

 Să dezvolte simțul patriotic și promovarea frumuseților celor două țări 

 Să dezvolte transferul și implimentarea de practice inovatoare în educație prin 

intermediul platformelor web de comunicare la distanță. 

Scopul proiectului este stimularea mentală, integrarea socială și dezvoltarea 

abilităților prin activități recreative și digitale. Ne dorim ca împreună, copii de 7 ani aflați de o 

parte și alta a Prutului să dezvolte simțul patriotic și promovarea frumuseților celor două țări. 
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