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  Scopul proiectului: colaborarea la nivel transnaţional 
pentru a împărtăşi şi confrunta idei,valori, practici, metode de 
lucru care să contribuie la creşterea calităţii procesului educaţional 
din instituţiile de învăţământ partenere. 

 

 

 

                   Obiectivele specifice ale proiectului: 

*Promovarea unor relaţii reciproce între instituţiile de învăţământ 
partenere pentru a facilita accesul transnaţional la resurse 
educative; 

*Schimburi educaţionale, între elevi și cadre didactice din  
instituţiile implicate în proiect în scopul utilizării mijloacelor 
digitale în educaţie; 

*Popularizarea exemplelor de bună practică privind organizarea şi 
desfăşurarea actului educational în şcolile partenere; 
 



Activitățile proiectului: 

1. ”Salutare, prieteni!”- întâlnire online , prezentarea 

ursuleților Pandy și Teddy; 

2. ”Teddy, bine-ai venit în România!”- întâlnire online, 

prezentarea obiectivelor turistice din municipiul Botoșani-

România. 

3.”La noi acasă!”- completarea agendei mesagerului clasei a II-

a C, Școala Primară S Vangheli Nr.21 Bălți, înv. Căruntu Iana; 

4. ”Sărbătorile de iarnă la români”- realizarea de cărți digitale 

despre datini și obiceiuri de iarnă, utilizând platforma Story 

Jumper; 

5. Expoziții de lucrări practice și artistice  dedicate oaspetelui 

nostru, Teddy. 



SALUTARE, PRIETENI!  

prima întâlnire virtuală între partenerii de proiect  din Bălți și Botoșani 



Mesagerii noștri sunt Teddy și Pandy! 



Cu bucurie elevii clasei a II-a C, Școala Primară S Vangheli Nr.21 

Bălți își fac prieteni în clasa a II-a B,Școala Gimnazială Nr.11 

Botoșani 



SALUTUL VIRTUAL 



Ne-am propus ca bucuria, prietenia, respectul și exemplele de bună practică 

 să ne însoțească pe parcursul proiectului! 

 



BINE AI VENIT ÎN ROMÂNIA, TEDDY! 



TEDDY A FOST ÎNTÂMPINAT ÎN CENTRUL ISTORIC AL ORAȘULUI 

BOTOȘANI 
 PREZENTAREA ORAȘULUI BOTOȘANI 



 
LA BISERICA USPENIA, 

LOCUL UNDE A FOST 

BOTEZAT EMINESCU 



 

BOTOȘANI 

BISERICA USPENIA 



 

PĂRINȚI, ELEVI, PROFESORI, FLORI, EMOȚII LA ÎNTÂLNIREA MESAGERULUI ELEVILOR 

CLASEI A II-A C, ȘCOALA PRIMARĂ SPIRIDON VANGHELI NR.21 BĂLȚI, REPUBLICA MOLDOVA 



Mesajul de la voi este citit în 

 Piața 1 Decembrie Botoșani 

Cea mai importantă 

statuie din Botoșani, 

omagiu adus eroilor căzuți 

în Primul Război Mondial 



L-am primit 

 

pe Teddy,  

 

 românește  

 

cu pâine și  

 

sare 

LA NOI 

ACASĂ- a 

doua 

activitate a 

proiectului 





Teddy este primit  

în casele 

românilor cu 

multă ospitalitate! 





Cu prieteni noi, la un ceai! 



Luca dăruiește lui Teddy  

o pălărie din zona Maramureș, 

pe lângă alte bunătăți! 



Teddy a fost  să cumpere jocuri pentru copiii din 

Bălți! 





 
25 noiembrie 2020 

BĂLȚI A doua 

întâlnire 

online 





Elevii din Botoșani au realizat și agende personale  

în care au scris despre programul școlar! 



Expoziții de artă 









SĂRBĂTORILE DE IARNĂ LA ROMÂNI 

 
CREAREA DE CĂRȚI ELECTRONICE UTILIZÂND PLATFORMA STORY JUMPER 

*https://www.storyjumper.com/book/read/9478647
6/5fd9376a4b41c 

*https://www.storyjumper.com/book/read/9482868
6/5fd7b4eb050fc 

*https://www.storyjumper.com/book/read/9472860
6/5fd7ca88992db 

*https://www.storyjumper.com/book/read/9398624
6/5fcb845f64458 

*https://www.storyjumper.com/book/read/9472435
6/5fd65e380f2c9 
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Impresii ale elevilor din România, 

 consemnate în Agenda oaspetelui din Moldova! 



Gânduri din România! 











Teddy este 

pregătit 

 să se întoarcă 

acasă! 



Rămas bun,  

dragă Teddy! 

Dragi prieteni, așteptăm cu nerăbdare și emoție, ziua în care ne vom îmbrățișa! 
Elevii clasei a II-a B 

Școala Gimnazială Nr.11 Botoșani, România 

Prof. Corina Palade 

 


