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Experiența mea, ERASMUS+ 

 

După ce am fost ales să particip la acest proiect, în primul flux de mobilitate din 

Malta, am început să mă pregătesc din toate punctele de vedere. După o discuție pregătitoare 

cu coordonatorul proiectului, în care am primit toate informațiile necesare despre participarea 

mea la mobilitatea din Malta, am început să culeg cât mai multe informații despre țara în care 

urma să merg și despre locuitorii acesteia. Am citit ghiduri de călătorie pentru a putea călători 

în siguranță, am citit informațiile oferite de furnizorul de formare cu privire la programul pe 

zile și descrierea cursului. M-am informat cu privire la modalitățile de transport convenabile 

din Malta. 

 

 



 
 

Cursul s-a desfășurat pe o perioada de cinci zile. În fiecare zi, am făcut cunoștință cu o 

altă temă. În prima zi am aflat informații despre obiectivele cursului, mi s-a făcut o 

introducere în principiile diversității și abilităților interculturale, am purtat discuții despre 

provocările din Educație la nivel de cultură. A doua zi, am discutat despre refugiați și 

migranți, am participat la discuțiile cu privire la studiile de caz prezentate, mi-au fost indicate 

cerințele cu privire la redactarea Planului de intervenție instituțional. 

 

 

 În a treia zi, am discutat despre integrare și incluziune, am stabilit o listă a diverselor 

abilități necesare în tratare diferențiată la clasă.  

Penultima zi de curs, a fost dedicată personalității, am purtat discuții despre abordarea 

diferențiată și conștientă a diferitelor tipuri de personalitate, discuții despre tehnicile de 

comunicare, am încercat să finalizez, împreună cu colegii mei, Planul de intervenție 

instituțional. În ultima zi de curs, am prezentat Planul de intervenție instituțional, am primit 

feedback-ul, Am urmărit planurile redactate de colegii mei și am fost evaluați. 

 

 



 
 

 

 

Furnizorul de formare au oferit o serie de activități complementare în vederea 

cunoașterii specificului zonei. În prima zi, am avut o întâlnire cu conducerea Centrului în care 

am susținut cursul, întâlnire la care au fost oferite preparate tradiționale malteze. În a patra zi, 

am participat timp de patru ore, într-o excursie la Valletta. În a cincea zi, pe o durată de patru 

ore, am participat într-o excursie la Mdina. 

Participarea la această activitate a fost extrem de benefică pentru formarea mea 

personală și profesională. Am cunoscut oameni noi, care au devenit pe parcursul celor cinci 

zile, colegi de nădejde și prieteni cu așteptări comune, am cooperat eficient în vederea 

rezolvării situațiilor comune, dar și a celor distincte. 



 
,,Diversitatea” este termenul care a reușit să ne unească în găsirea soluțiilor necesare 

pentru rezolvarea numeroaselor studii de caz. Deși unii dintre noi ne confruntam cu alte 

probleme în instituțiile din care proveneam, am reușit să propunem planuri de acțiune 

comune, bine fundamentate teoretic și științific și am oferit exemple de bune practici 

valoroase. 

 

Doamna formator, Juddie Ibbotson, a reușit prin măiestria de care dat dovadă, să 

prezinte cursul într-o manieră atractivă, simplă și extrem de benefică pentru fiecare dintre noi, 

chiar dacă veneam din țări diferite și ne confruntam cu situații diferite. Formatoarea a reușit să 

ne facă pe fiecare dintre noi, parte activă a cursului, să ne implice în discuții atât formator-

cursant, cât și cursant-cursanți. Am socializat foarte mult, am primit și feedback zilnic în ceea 

ce privea aportul nostru adus la programul cursului. 

 

 



 
Împreună cu colegii mei: Simona Buzea, Sergiu Căbaș și Laura Meseșan, am prezentat 

un film despre zona Transilvaniei, respectiv zona Brașovului, am oferit mărțișoare tuturor 

colegelor, am fost extrem de încântat să observ că mărțișoarele au fost purtate pe toată 

perioada cursului.  

 

        

 Alături de colegii mei, am întocmit planul de intervenție instituțional. Am hotărât ca 

fiecare dintre noi să prezinte o parte din acesta, am reușit să menținem atenția colegilor din 

alte țări pentru perioada cea mai lungă dintre toate expunerile făcute. Am fost chestionați 

despre fiecare lucru scris în plan, au fost curioși să afle cat mai multe lucruri despre sistemul 

de învățământ din România. 

 



 

 

 

Întregul curs a reprezentat pentru mine un răspuns la toate nevoile pe care le aveam, 

am primit soluții pentru problemele cu care se confruntă instituția mea, am învățat să rezolv 

problemele disciplina pe care le au elevii mei din cauza mediului din care provin, am învățat 

să accept diversitatea și să o tratez ca atare. 

Sunt conștient de un lucru extrem de important, am avut alături trei colegi minunați, 

oameni pe care i-am descoperit cu fiecare pas pe care l-am făcut, prieteni cu care am împărțit 

în mod echitabil, fiecare lucru pe care-l aveam de făcut, persoane care m-au făcut să mă 

descopăr diferit, prietenii pe care îi voi avea alături în fiecare demers pe care îl voi avea de 

făcut de acum înainte. 

 


