
Proiectul MOBILITATEA TRANSNAȚIONALĂ A ELEVILOR 

 

La Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, în perioada 21-25 octombrie 2019 se derulează 

proiectul MOBILITATEA TRANSNAȚIONALĂ A ELEVILOR, care presupune un acord de 

cooperare între Școala Primară nr. 25 din Rzeszow, Polonia și unitatea noastră, privind  

îmbunătățirea competențelor cheie ale elevilor în educația limbilor străine, a abilităților sociale 

și planificarea viitoarei lor educații. În acest context, sunt planificate proiecte educaționale la care 

vor participa 20 de elevi polonezi de 13-14 ani, coordonați de 4 profesori din Polonia și elevii 

clasei a VIII-a B din unitatea noastră școlară. Împreună vor realiza activități atractive și interesante, 

propuse de profesorii noștri. Obiectivele acestor proiecte vizează îmbunătățirea cunoștințelor de 

limbă engleză, ca instrument în comunicarea internațională, pentru popularizarea cunoștințelor 

elevilor despre ambele regiuni și îmbunătățirea abilităților sociale. 

La prezentarea proiectului, pe lângă profesorii din cele două școli partenere, care vor 

asigura suportul educațional al elevilor participanți, au fost invitați și inspector pentru minorități 

naționale, d-na Albu Cristina, d-na Janina Bivol, secretar al Consiliului de Conducere al Uniunii 

Polonezilor din România, dl Gheorghe-Gabriel Cărăbuş, manager al Bibliotecii Bucovinei „I. G. 

Sbiera” Suceava, reprezentanți ai presei locale. 

De momentul de „spargere a gheții” s-au ocupat elevii din clasa a VIII-a B, împreună 

cu d-na dirigintă Brutaru Tamara dar și d-nele profesor Strugariu Mirela, Mânican Ileana, Găitan 

Lucica și Lucasevici Cătălina, ai căror elevi, într-un decor de toamnă aurie, i-au invitat pe oaspeți 

la o expoziție de produse culinare bucovinene, cu măiestrie așezate și prezentate de ei, îmbrăcați 

în strai bucovinean. Cu dulce glas al meleagurilor noastre,  le-au cântat elevi din clasa a IV-a A și 

a II-a A. Conversații în limba polonă și momente de recitări au avut elevii polonezi ai Școlii 

Gimnaziale Nr. 1: Longher Karolina, Albu Diana, Bivol Nicoleta, Bivol Bogdan, Arganisciuc 

Miruna, Arganisciuc Andrei, Calistru Emilian.  

În zilele care vor urma, elevii vor participa împreună la lecții de engleză cu d-na 

profesor Salup Rusu Diana Giorgia, la ateliere comune care presupun cunoașterea elementelor de 

bază despre geografia, istoria și cultura României în general și a Sucevei, în special, în cadrul 

proiectului Suceava- trecut și prezent, cu profesorii Toma Lăcrămioara, Grosu Romică și Lupuleac 

Dănuț, o călătorie educativă în județul Suceava cu dna dirigintă, profesor Tamara Brutaru și dna 

Timofti Liliana, consilierul educativ al școlii. Vizite didactice vor fi organizate la Muzeul 

Bucovina, la Cetatea de Scaun a Sucevei și la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava. Cum 

în școala noastră se derulează în această perioadă și proiectul intern Toamnă de poveste, dna 

profesor Domunco Ștefania îi va invita pe oaspeți să participe la organizarea Paradei costumelor 

pentru Caravana toamnei și dna profesor Timofti Liliana le va organiza un moment de socializare 

pe Ritmuri de toamnă, asigurate de domnul profesor Aneculăesei Daniel. 

Va fi o săptămână frumoasă, în care vom reuși să organizăm acest proiect în mod 

corespunzător, asfel încât produsele finale „Amintirile mele” și „Viitorul meu” să exprime o 

colaborare reală a elevilor polonezi și români, coordonați cu măiestrie în demersul educațional de 

profesorii implicați în proiect. 

 

Director, prof. Lăcrămioara Toma 


