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Move2Learn,Learn2Move,  

proiect al Comisiei Europene pentru educaţie  

desfășurat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de proiecte Erasmus 

GRUP ȚINTĂ ŞI BENEFICIARI: 15 elevi din clasele a X-a A, a XI-
a C, a XI-a D, a XI-a F 

 COORDONATOR: Prof. Hetriuc Maria-Cristina, Prof. Rahila 
Cușnir 

PERIOADA:  Septembrie 2017-iunie 2018 

 OBIECTIVE: observarea de către elevi a impactului pozitiv pe 
care Uniunea Europeană îl are asupra vieții cetățenilor 
europeni și a vecinilor săi; 

 - studierea amprentei de carbon a mijloacelor de transport 
utilizate, pentru respectarea unui prag maxim al emisiilor de 
CO2. 

 IMPACT: Elevii au conștientizat că pot folosi limbile franceză 
și engleză ca mijloc de comunicare în realizarea unor sarcini 
concrete și au încercat să-și organizeze excursia într-un mod 
responsabil din punct de vedere al protejării mediului 
înconjurător. 
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Awarded list 



Imagini din excursia  

în Budapesta și Viena 



Diseminare 

 Diseminarea s-a realizat prin publicarea de articole in ziare 
locale;  

 -Monitorul de Suceava, (https://www.monitorulsv.ro/Coltul-
cititorului/2018-07-05/15-elevi-de-la-Colegiul-National-Mihai-
Eminescu-Suceava-au-vizitat-Budapesta-si-Viena-prin-
proiectul-european-Move2Learn-Lean2Move); 

 -în revista Enseigner Fle, revistă a profesorilor de limba 
franceză, nr.18/2018, ISSN 1843-7621, prof. Maria-Cristina 
Hetriuc; 

 - în revista Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava, 
nr.1-2 (2019), articol scris de elevul Crîșmariu Andrei-
Constantin, clasa a XII-a F; 

 - prezentarea la Conferința Valori europene în educație, 
organizată de Școala Nr.10, Suceava și publicarea articolului 
în Lucrările Conferinței „Experiențe educaționale europene”, 
2019, ISNB 978-973-0-28872-8, prof. Maria-Cristina Hetriuc. 
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Implementare la nivelul scolii 

  Realizarea activităților Semn de carte, pașaport 

spre Europa (decembrie 2017), Move2Learn, 

Learn2Move în școala noastră (februarie 2018), 

Imagini cu Europa/Impresii din Europa (iulie 2018). 

 



Implementare la nivelul scolii 



 



Sustenabilitate  

 



 



    

                          

 

 

 

 

 

 

Different languages, new and old friends 

 
GRUP ȚINTĂ ŞI BENEFICIARI: elevi, profesori 

COORDONATOR: prof.Elena Hurmuz 

PERIOADA:  septembrie 2018 

 OBIECTIVE:Sarbatorirea Zilei Limbilor Europene 

 Constientizarea de catre elevi a diversitatii lingvistice la 

nivel european 

 Constientizarea nevoii de a vorbi fluent a cel putin doua 

limbi de circulatie europeana 

 Promovarea comunicarii corecte si eficiente 

IMPACT: Elevii sunt motivati si se implica activ in 

desfasurarea proiectului 
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Diplome participare 
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Implementare la nivelul scolii 

 





                                         History Mistery 

 
GRUP ȚINTĂ ŞI BENEFICIARI: elevi, profesori 

COORDONATOR: prof.Elena Hurmuz 

PERIOADA:  noiembrie 2018 

 OBIECTIVE:Valorificarea informatiilor despre istoria 
regiunilor in care traim 

 Motivarea elevilor pentru a descoperi informatii despre 
origini si evenimente 

 Interactiunea cu elevi din alte tari 

 Prezentarea informatiilor istorice prin intermediul 
diferitelor activitati din proiect 

IMPACT:Elevii sunt deschisi si implicati in proiect, 
respecta termenele limita ale colaborarii, parintii ii 
sustin in demersul lor 
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Diplome participare 
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Activitati 
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My story behind the picture 

 GRUP ȚINTĂ ŞI BENEFICIARI: elevi, profesori 

COORDONATOR: prof.Elena Hurmuz 

PERIOADA:  Octombrie 2017-Aprilie 2108 

 OBIECTIVE:Crearea unor relatii intre elevi din 

diferite scoli 

 Familiarizarea elevilor cu lucrarile de arta ale 

pictorilor din tara lor 

 Imbunatatirea abilitatilor creative de scriere 

IMPACT: Elevii au fost implicati si au imbratisat 

ideea de colaborare 
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Diplome participare 
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Recunoastere 
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Activitati si implemenatre 





 

GRUP ȚINTĂ: 12 elevi ai clasei a VIII-a B, Colegiul Național Mihai Eminescu 
Suceava, România și elevi du 3-ième de la Collège Fernand Gregh, 
Champagne sur Seine, Franța 
COORDONATORI: Prof.Felicia Vranău, Milena Koleva, documentarist 
PERIOADA: 11 februarie 2019 - 5 mai 2019 
OBIECTIVE:  
•folosirea limbilor străine (engleza și franceza) în comunicarea cu partenerii 
francezi; 
•cunoașterea sistemelor de învățământ din cele două țări;  
•schimburi culturale, acte de cultură și civilizație;  
•cunoașterea zonelor din punct de vedere geografic, istoric, cultural;  
•folosirea mijloacelor media pentru a realiza prezentările proiectului 
(fotografii, clipuri, video, etc). 
IMPACT: 
-S-au făcut cunoscute cele două regiuni turistice ale Franței și României; 
-S-a folosit limbajul bilingv (engleza-franceza) în transmiterea informațiilotr; 
-Toți elevii și părinții au fost antrenați în prezentări. 
 



 





La ville de Suceava La ville de Champagne-sur-Seine 

                                                    



 

Welcome back to life 

GRUP ȚINTĂ ŞI BENEFICIARI: elevi 

COORDONATOR: prof.Elena Hurmuz 

PERIOADA:  Februarie 2018-iunie 2018 

 OBIECTIVE:Promovarea activitatilor recreative in natura 

 Promovarea interactiuniii umane la un nivel mai mare 

 Imbunatatirea interactiunii umane 

 Constientizarea gradului de dependenta pe care 

tehnologia il poate provoca 

IMPACT:In urma desfasurarii acestui proiect, elevii au 

stabilit conexiuni cu alti elevi din proiect, iar profesorii 

planifica alte colaborari 
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Diplome participare 

33 



Activitati… 
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Implementare la nivelul scolii 

 



 

We speak European ! 

GRUP ȚINTĂ ŞI BENEFICIARI: elevi  

COORDONATOR: prof.Elena Hurmuz 

PERIOADA:  septembrie 2018 

 OBIECTIVE:Imbunatatirea abilitatilor de utilizare a 

unei limbi straine 

 Imbunatatirea gandirii critice,colaborarii si 

creativiatii  

 Folosirea instrumentelor TIC 

IMPACT:Elevii sunt motivati si se implica activ in 

desfasurarea proiectului 
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Diplome participare 
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Activitati… 
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Implementare la nivelul scolii 

 



                           

 

             Tell me a story and I’ll draw it 

 
GRUP ȚINTĂ ŞI BENEFICIARI: elevi, profesori, parinti 

COORDONATOR: prof.Elena Hurmuz 

PERIOADA: Septembrie 2018-mai 2019 

 OBIECTIVE: Dezvoltarea creativitatii 

 Imbunatatirea competentelor de limba engleza 

 Familiarizarea cu instrumentele web2.0 

 IMPACT: Proiectul a avut succes in randul elevilor 

din clasa IX F care au realizat atat povestiri cat si 

postere si materiale digitale care au fost adunate 

intr-o brosura ca produs final al proiectului. 

40 



Diplome participare 
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Activitati  

 





Sustenabilitate  

 


