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Erasmus+, o experiență unică 

 
Participarea la acest curs de formare din cadrul proiectului Erasmus+, 

pentru mine a fost o experiență unică, fiind primul curs la care am luat parte în 

afara țării. Colegii din celelalte țări, având așteptări similar de la acest curs, au 

făcut ca integrarea noastră să fie foarte ușoară. Pe parcursul celor 5 zile de curs 

am colaborat foarte bine și pot spune ca parcurs cu succes toate sarcinile 

propuse de formatoarea noastră Judie Ibbotson. 

Cu toate că proveneam din țări diferite si ne confruntam cu probleme 

diferite am reușit întotdeauna să găsim soluții pentru studiile de caz primite si în 

final să propunem planuri de acțiune comune, serios fundamentate. 

Doamna formator Judie 

Ibbotson a dat dovadă de 

profesionalism, engleza a fost 

impecabilă și acest lucru a însemnat 

foarte mult pentru mine. S-a lucrat 

intens, serios și cu mult 

profesionalism. În timpul cursurilor 

nu am stat lângă colegii mei din 

școală și nici nu am vorbit limba română. Acest lucru a contribuit foarte mult la 

relaționare cu colegii profesori din celelalte țări. 



Grupul nostru a prezentat o parte din specificul geografic/ etnografic local 

(un material video despre Transilvania și Brașov) și tradițiile românești ce a 

captat cu adevărat atenția celorlalți participanți la curs. Spun acest lucru pentru 

că la finalul prezentării am fost asaltați cu o mulțime de întrebări. 

Activitățile de formare s-au desfasurat astfel: 

- cursul s-a întins pe parcursul a 5 zile, fiecare dedicată unor teme 

- ziua 1: obiectivele cursului, introducere în principiile diversității și abilitățile 

interculturale, cultura în educație și provocări la nivel de proces didactic 

- ziua 2: refugiați și migranți, studii de caz, abilități de viață, implementarea 

schimbării în propria instituție de învățământ (prezentarea cerințelor pentru 

redactarea Planului de intervenție instituțional) 

- ziua 3: integrare vs. incluziune/ abilități diverse și lucru diferențiat la clasă; 

lucru la Planul de intervenție instituțional 

- ziua 4: factori implicați în conturarea personalității, abordarea diferențiată și 

conștientă a diferitelor tipuri de personalitate, tehnici de comunicare și oferire/ 

primire de feedback; finalizarea Planului de intervenție instituțional 

- ziua 5: integrarea diversității în instituția școlară proprie; prezentarea Planului de 

intervenție instituțional de către participanții la curs/ instituții; feedback și 

evaluare finală 

Activități cuprinse în programul cultural oferit de furnizorul de formare: 

- ziua 1- întâlnire cu conducerea centrului de formare  

- ziua 4- excursie la Valetta- 4 ore 

- ziua 5- excursie la Mdina- 4 ore 

  Ambele excursii au finalizat programul de pregătire culturală început în 

școală înainte de plecarea în mobilitate. 

Ne-am întors îmbogățiți atât cu soluții la problemele cu care ne 

confruntăm în școală (elevi cu probleme de disciplină din cauza mediului din 

care provin, a structurii familiei) cât și cu conștientizarea importanței acceptării 

diversității. 



Echipa de colegi din școală 

a fost la mare înălțime, am 

colaborat foarte bine împărțindu-

ne sarcinile în mod egal. Nu m-am 

simțit nici un moment singur sau 

că eu sunt cel mai neajutorat. Un 

alt mare câștig din această 

mobilitate este apropierea de 

colegii din școala cu care am participat la acest curs. 

În ultima zi, cu ocazia prezentării Planului de intervenție instituțional, am 

reușit cu toții să captăm atenția auditoriului, și, în plus, să fim nevoiți să 

răspundem la numeroase întrebări, generate de interesul față de un sistem mult 

diferit de ceea ce trăiesc ceilalți cursanți. 

 

 

 

 

  

 

 

 


