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AISE a fost creat în anul 2015 de un grup de
entuziaști dornici de a aborda educaţia pentru
schimbare şi dezvoltare, tehnologie şi progres din
perspectiva UNESCO. Astfel, proiectele implementate
de AISE prezintă soluții practice ca răspuns la
schimbările globale care apar la scara sistemului
de învăţământ la nivel de organizare, conducere
managerială, distribuţie a resurselor pedagogice și
relaţia cu societatea. 

În anul 2021 am fost afectați de Pandemie, dar cu
toate acestea, am oferit suport gratuit miilor de
cadre didactice și manageriale din Republica
Moldova și România, membri ai Comunității
„Platforme Educaționale Online”, am instruit gratuit
sute de elevi din diverse regiuni ale țării în cadrul
Programului de studiere a limbii engleze „Access
Microscholarship”, am lansat două centre culturale
America House care oferă servicii gratuite tuturor
celor interesați de cultura și civilizația SUA în
Chișinău și Bălți, am organizat vizite de schimb ale
experților americani și am distribuit mii de cărți
donate ca rezultat al colaborării cu Parteneriatul
bilateral cu Statul Carolina de Nord, SUA. 

Cu susținerea partenerilor locali și internaționali, am
desfășurat proiecte sociale, programe de dezvoltare
personală, proiecte educaționale transfrontaliere cu
acces deschis și gratuit din dorința de a aduce
inovare și schimbare prin educație, așa cum o
sugerează denumirea organizației noastre.
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DESPRE AISE
Asociaţia Obştească „Academia de Inovare și Schimbare prin Educație” a fost
fondată în anul 2015 și este o organizație necomercială constituită benevol de
fondatori în vederea realizării scopurilor necomerciale pentru care a fost
constituită. Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la
organizaţiile necomerciale, Codul Civil al Republicii Moldova şi prezentul statut.

 
a)         consultarea, consilierea, sprijinirea, acordarea asistenței didactice,
psihologice și juridice copiilor, tinerilor și adulților în analizarea, evaluarea și
soluționarea problemelor de ordin instructiv, psihologic și juridic în vederea
edificării unui sistem social performant și competitiv ;
b)       facilitarea integrării în societate a copiilor din pături vulnerabile, din
categoria minorităților naționale și a romilor, a copiilor, tinerilor și adulților aflați
sub tutelă și curatelă, a copiilor a căror părinți sunt plecați peste hotarele țării;
c) instruirea copiilor și tinerilor în vederea pregătirii pentru viața de familie și cu
privire la sănătatea familiei;
d) reprofilarea profesională a tinerilor în vederea asigurării integrării acestora pe
piața de muncă, asigurarea egalității de gen;
e) instruirea didactică, psihologică și juridică a profesorilor și altor categorii de
persoane în activitatea cărora intră interferența cu copiii, elevii, tinerii și adulții;

a)Organizarea de sesiuni de instruire, seminarii, conferințe, programe de
dezvoltare personală și profesională;
b)Organizarea timpului liber al copiilor, elevilor și tinerilor;
c)Implementarea de proiecte culturale, educaționale, academice și de
dezvoltare profesională;
d)Acordarea asistenței psihologice și juridice persoanelor social-vulnerabile;
e)Editarea, publicarea și multiplicarea publicațiilor periodice pentru copii, elevi,
tineri și adulți;
f)Desfășurarea proiectelor de cercetare: sondaje, studii de caz, etc.;
g)Crearea de relații de parteneriat cu diverse instituții educaționale, instituții
centrale și locale ale statului, organizații necomerciale în domenii aferente;
h)Efectuarea altor activități pentru realizarea scopurilor propuse de asociație,
care nu contravin ordinii de drept și legislației în vigoare. 

Scopurile Asociaţiei:
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Sarcini și metode de realizare:
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RAPORT FINANCIAR 2021

Granturi 4 745 626 MDL
Venituri din activitate economică 520 432 MDL
Contribuțiile membrilor 87 601 MDL
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REALIZĂRILE ANULUI 2021

PLATFORME EDUCAȚIONALE
ONLINE

44 000 de membri instruiți și informați
100 de tutoriale și webinare publicate
pe www.platformeonline.md
2 conferințe internaționale

raport narativ 2020

NOUL CENTRU CULTURAL
AMERICA HOUSE BĂLȚI

PROIECTUL ZIUA GLOBALĂ A
TINERILOR ÎN ACȚIUNE

PROGRAMUL DE BURSE PENTRU STUDIEREA
GRATUITĂ A LIMBII ENGLEZE PENTRU COPII
DEFAVORIZAȚI ACCESS MICROSCHOLARSHIP

În ciuda pandemiei am continuat
organizarea și desfășurarea Proiectului Ziua
Globală a Tinerilor în Acțiune și am organizat
60 de proiecte civice și ecologice în diverse
regiuni ale țării, atăt în Republica Moldova,
cât ți în România. 

88 de copii din familii social și economic
vulnerabile din Șoldănești, Dondușeni, Ștefan
Vodă și Leova au beneficiat de un an de
lecții gratuite de limba engleză, proiecte
civice, excursii, manuale și resurse gratuite

4000 de manuale și materiale
didactice în limba engleză donate la
100 de instituții educaționale din
întreaga țară

PARTENERIATUL CU OFICIUL SECRETARULUI
DE STAT AL CAROLINEI DE NORD, SUA

Un nou centru cultural America House a fost
deschis la Bălți. Sute de tineri, elevi, studenți
și profesioniști din diverse domenii au
beneficiat de instruiri și proiecte gratuite
desfășurate în limbile română, rusă și
engleză.



Unul dintre partenerii cei mai longevivi ai organizației este
Ambasada SUA în Republica Moldova, care finanțează Centrele
culturale America House Chișinău și America House Bălți
administrate de AISE în calitate de organizație implementatoare.

COLABORĂRI DE SUCCES

Cu susținerea financiară a Fundaţiei pentru copii
Pestalozzi, Elveţia, experții AISE a elaborat suportul
didactic cu scopul de a promova şi dezvolta educaţia
interculturală în formarea iniţială a cadrelor didactice și
au facilitat un program de formare online, destinat
cadrelor didactice universitare/metodiști ai stagiilor de
practică,

Colaborarea cu Biroul Secretarului de Stat al Carolinei de
Nord a continuat și în pandemie, când AISE a facilitat
încă o donație de peste 4000 de cărți și materiale
didactice în limba engleză   de care au beneficiat peste
100 de instituții educaționale din diverse regiuni ale țării.

În anul 2021 AISE a semnat un acord de colaborare cu
DGETS, iar ca rezultat, am colaborat în cadrul
numeroaselor proiecte educaționale și de dezvoltare
personală, cum ar fi Biblioteca digitală Educație online,
Proiectul de parteneriate transfrontaliere Educație online
fără Hotare cu implicarea a 3500 de instituții din
Republica Moldova și România. 

AMBASADA SUA
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PARTENERIATUL BILATERAL CU
STATUL CAROLINA DE NORD

PRO DIDACTICA

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE,
TINERET ȘI SPORT

CORPUL PĂCII MOLDOVA
Experții AISE au creat Manualul Facilitatorului în cadrul
Proiectului „Comunități de bune practici în educație pentru
o Predare Incluzivă” desfășurat de Corpul Păcii Moldova în
perioada august 2021 – aprilie 2022, cu sprijinul USAID
Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării
și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică



Din anul 2016 AISE coordonează Programul de burse pentru studierea gratuită a limbii engleze
”English Access Microscholarship” finanțat de Organizația nonguvernamentală FHI 360, de care
beneficiază copii din familii social și economic vulnerabile din diverse regiuni ale țării. În anul 2021,
beneficiarii acestui program au fost 88 de adolescenți din Șoldănești, Dondușeni, Ștefan Vodă și
Leova, care au beneficiat de un an de lecții gratuite de limba engleză, proiecte civice, excursii,
manuale și resurse gratuite, fiind ghidați de 8 cadre didactice angajate la nivel local. Programul
cuprinde 420 de ore de instruire și oferă tinerilor oportunitatea să-și dezvolte nu doar
competențele de vorbire în limba engleză, dar și competențe civice, competențe digitale și
competențe de leadership. Pe parcursul anului, în ciuda Pandemiei și izolării sociale, activitățile s-
au desfășurat în regim online, iar elevii au avut oportunitatea să se implice în diverse activități și
programe academice interesante: Luna Parteneriatului cu Statul Carolina de Nord, SUA,
Săptămâna Internaționale a Educației , Ziua Internațională a Sănătății, Ziua Globală a Tinerilor în
Acțiune, Luna Culturii Afro-Americane.

PROGRAMUL DE BURSE PENTRU STUDIEREA LIMBII
ENGLEZE PENTRU COPII DIN MEDII DEFAVORIZATE
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iEARN-Moldova este rețeaua națională a Rețelei internaționale iEARN SUA www.iearn.org, cu
oficiul central în New, York, SUA, cea mai mare rețea internațională de proiecte
educaționale implementate în parteneriate cu instituții din peste 120 de țări ale lumii. În anul
2021, numărul de profesori din Republica Moldova care au devenit membri ai acestei rețele
educaționale a ajuns la 550, implicând elevi din 35 de raioane ale țării. În colaborare cu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Centrele culturale America House
Chișinău și America House Bălți, AISE a organizat 20 de evenimente de  formare și
dezvoltare profesională în regim online la care au participat peste 1000 de cadre didactice.
Temele cele mai populare au fost predarea prin gamificare, implementarea proiectelor
civice, importanța teatrului social ca modalitate de predare-învățare-evaluare și
integrarea eficientă a tehnologiilor moderne la orele de limba engleză.  Profesorii și elevii
din Republica Moldova s-au implicat în 36 de proiecte internaționale desfășurate în
parteneriat cu alte țări din Rețeaua iEARN Tunisia, SUA, Taiwan, Brazilia, Indonezia, Pakistan,
Ucraina, Belarus, Egipt, Slovenia, China, Nepal, Rusia, Iordania, România și Africa de Sud: “My
Hero”, “Places and Perspectives”, “Hello World”.

iEARN MOLDOVA

Eleva Adelia Raclencu, membră activă a Rețelei
educaționale iEARN-Moldova s-a numărat printre
câștigătorii Concursului Internațional iEARN Art Challenge
2021, secțiunea Desen și Pictură. Suntem foarte mândri de
rezultatele internaționale ale elevilor noștri!
- Adelia Raclencu, iEARN-Moldova
- Aksh Garg, iEARN-India
- Kalyani Voleti, iEARN-India
- Raania Khan, iEARN-Pakistan
- Rida Saleem, iEARN-Nepal
- Soha Khan Soomro, iEARN-Taiwan
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REUȘITELE ANULUI 2021

International Collaboration and Global Projects for the
Classroom Conference
iEarn Virtual Conference
iEarn Virtual Exhibit of Global Eucational Projects

Cadrele didactice din Rețeaua națională EARN-Moldova au
prezentat cele mai reușite proiecte și parteneriate
educaționale în cadrul diverselor conferințe internaționale:



Proiectul „Platforme Educaționale Online” a fost lansat în anul 2016, iar în anul 2021 comunitatea
virtuală a înregistrat peste 40 000 de membri din Republica Moldova și România: profesori și
învățători, bibliotecari, lectori universitari interesați de integrarea eficientă a tehnologiilor
informaționale în procesul de predare-învățare-evaluare. Participanții sunt antrenați zilnic într-un
schimb creativ de probleme și soluții digitale care vin în întâmpinarea tuturor celor care sunt
interesați de dezvoltarea competențelor digitale la nivel de bază, elementar, intermediar și
avansat. Comunitatea oferă acces gratuit la tutoriale, webinare, articole, planuri de lecții, proiecte
și scenarii didactice și exemple de portofolii digitale elaborate pentru învățământul general.

PROIECTUL „PLATFORME EDUCAȚIONALE ONLINE”
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Mulțumim tuturor
partenerilor și
beneficiarilor
pentru implicare!

Adresa
Valea Trandafirilor 16/3

Telefon
078122999

Website
www.aice.md 

Împreună, pentru o educație inovatoare,
creativă și modernă!

Date//Time//Year www.reallygreatsite.com 


