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Experiența mea Erasmus 

 

 În cadrul proiectului Erasmus+ 

„Comunicăm, relaționăm, ne implicăm și 

promovăm un învățământ de calitate”, în 

perioada 05-09 martie 2018, am participat la 

prima mobilitate, în Malta, localitatea St. 

Julians.  

 Mobilitatea Erasmus+, a fost o 

oportunitate pentru mine, având în vedere că a fost prima participare a mea în 

astfel de proiecte. În perioada 5-9 martie, am participat la cursul „Diversity in 

Education: Developing Intercultural & Communication Skills” , unde  am 

beneficiat de activități practice, pe teme  ce 

asigură dezvoltarea competențelor 

interculturale precum dezvoltarea abilităților 

de lucru cu personalități diferite, inteligențe 

multiple, provocări interculturale și aspecte de 

diversitate în educație, refugiați și migranți.  

 Toate activitățile realizate aici și toate 

informațiile achiziționate au fost în legătură 

directă cu obiectivele pe care școala noastră le are în cadrul acestui proiect și 

anume de îmbunătățire a competențelor 

cadrelor didactice de relaționare și 

comunicare în context multicultural, 

proiectarea și implementarea unui 

program educativ care va avea ca scop 

dezvoltarea competențelor sociale și 

civice ale elevilor, diversificarea ofertei 

curriculare prin proiectarea opționalelor 

integrate care să urmărească dezvoltarea 

competențelor sociale și civice dar și asigurarea condițiilor pentru o carieră de 

succes pentru toți elevii indiferent de mediul din care provin.  



 

 Am dorit astfel să învăț din bunele 

practici pe care cadrele didactice din 

Malta le-au desfășurat, să îmi asigur 

dezvoltarea profesională continuă, să 

realizez colaborări cu alți cursanți, 

proveniți din școli din Germania, 

Finlanda, Danemarca și am reușit să îmi 

dezvolt atât competențe necesare în cadrul 

proiectului cât și abilități personale, de 

comunicare în limba engleză.  

 Cursurile au fost foarte 

interactive, am avut parte de 

abordări de teme precum: 

Diversity and Intercultural Skills, 

What is culture?, Exploring 

Intercultural Competences, 

Diversity Challenges, What is a 

refugee?, Coping with diverse 

abilities, Factoring in Personality 

and Communication Skills. Unul 

din modurile de lucru ale 

cadrelor didactice care mi-a atras atenția în mod deosebit a fost studiul de caz. 

Astfel încât, pentru o mai bună înțelegere a informațiilor, s-au realizat studii de caz 

pe fiecare tematică. De asemenea, fiind un curs de diversitate în educație, în 

permanență am lucrat cu colegi din 

străinătate, zilnic fiind alte echipe de 

lucru. Astfel am reusit să mă integrez 

ușor, să învăț lucruri noi și din partea 

colegilor din străinătate.  

 Pot spune că mobilitatea 

Erasmus+ a fost o rampă de plecare 

pentru dezvoltarea  mea profesională și 

pentru realizarea de conexiuni prin 

schimbul de experiență cu colegi din alte 

școli.  

 

 



 

 

PARTICIPARE LA CURS ALĂTURI DE COLEGI DIN ALTE ȚĂRI 

ACTIVITĂȚI PE ECHIPE/ PERECHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


