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Malta- back and forth 
 

 O experiență ca cea trăită prin participarea la cursul de formare din Malta 

ar face pe oricine, oricând, să își dorească să o repete. 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 

Activitățile cuprinse în programul cultural oferit de furnizorul de formare 

au condimentat în mod plăcut experiența Malta: 

- ziua 1- întâlnire cu conducerea centrului – au fost oferite preparate 

tradiționale malteze 

- 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) 

Întreaga experiență prilejuită de participarea la această mobilitate a fost 

interesantă și binevenită. Cele cinci zile de curs ne-au dat ocazia să ne integrăm 

într-un grup de colegi foarte diferiți de noi, atât prin sistemul de educație din 

care proveneau cât și prin background-ul cultural al fiecăruia. Faptul că toți 

aveam așteptări similare de la cursul la care ne-am înscris și am fost dispuși să 



 
cooperăm eficient pentru rezolvarea 

sarcinilor propuse de formatoarea 

Judie Ibbotson ne-a ajutat să 

parcurgem cele 5 zile cu succes. 

Am descoperit că tocmai 

diversitatea ne-a unit în găsirea de 

soluții ingenioase în numeroase studii de caz, că deși unii dintre noi ne 

confruntam cu alte probleme în instituțiile din care proveneam, am reușit să 

propunem planuri de acțiune comune, serios fundamentate teoretic/ științific și 

cu exemple de bune practici valoroase. 

Activitatea de formare a fost riguroasă, competențele de formator ale dnei 

Ibbotson fiind de necontestat. Momentele de lucru intens au alternat cu momente 

de respiro, presărate cu detalii ce 

țineau de multiculturalitate. 

Grupul nostru a prezentat o parte 

din specificul geografic/ etnografic 

local (un material video despre 

Transilvania și Brașov) și tradițiile 

românești (colegii bărbați au oferit 

mărțișoare tuturor doamnelor de la 

curs, și cu toții am explicat semnificația sărbătorii). De remarcat faptul că 

impactul gestului a fost impresionant, fiecare cursantă purtând simbolul 

primăverii toate cele 5 zile, formatoarea continuând să aprofundeze subiectul pe 

internet și în cercul de prieteni. 



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

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

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

diferit de ceea ce trăiesc ceilalți 

cursanți. 

Programul cultural a fost 

interesant, ca pată de culoare într-o 

săptămână de lucru intens (la sala de 

curs sau, ulterior, la hotel. 

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. 

Un alt câștig pe care, eu 

personal, îl valorizez maxim, îl 

reprezintă apropierea afectivă față 

de colegii care mi-au fost alături în 

această mobilitate. O săptămână în 

care am tras împreună la aceeași 

căruță, ne-am împărțit incredibil 

de bine responsabilitățile, ne-am 

sprijinit reciproc în măsura priceperii/ experienței anterioare a fost suficientă 

pentru a descoperi niște oameni deosebiți, pe care, în fuga zilnică, probabil nu i-

aș fi descoperit. 


