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Participant: Călina Iulia Lavinia: „Pe toată durata cursului am simțit că, dacă vrei, poți face dintr-o oră 

de predare o punte de comunicare cu elevii și că ei au nevoie de asta mai mult decât aș fi crezut”.  

Motivația participării la mobilitate:  

-A învăța din practicile altor țări 

-A învăța și experimenta noi practici și metode de predare 

-A împărtăși propriițe cunoștințe și experiențe cu ceilalți participanți 

-A îmbunătăți competențele, sociale, lingvistice și culturale 

-A crește satisfacția muncii 

-A stabili noi contacte 

 

Pe durata mobilității la Madrid am participat la cursuri, ce au pus accent pe găsirea de metode eficiente de 

reducerea a părăsirii timpurii de către elevi, a sistemului de învățământ. La aceste cursuri am înțeles că 

obiectivul eliminării abandonului școlar și încurajarea succesului școlar pentru toți ar trebui promovat în mod 

constant și sistematic pe toate dimensiunile vieții școlare, ce pot avea un impact asupra realizării educaționale. 

Am înțeles că la fel de important este ca în atingerea acestui obiectiv trebuie să se implice toate cadrele 

didactice care să organizeze activități școlare sau extrașcolare care să-i motiveze pe elevi, școala să devină un 

mediu plăcut pentru elevi. 

Tot la Madrid mi s-a confirmat că profesorii sunt factorul cheie al învățării copiilor și tinerilor la școală și unul 

dintre agenții majori pentru succesul educațional. 

Competențe dobândite: 

-tehnici/metode de implicare cu părinții și partenerii externi în viața școlară și extrașcolară , 

- strategii de management al comportamentelor agresive la clasă 

 - strategii de gestionare a diversității, 

-  competențe de  construirea relațiilor și - metode de a crea un mediu plăcut la clasă 

- competențe și tehnici de rezolvarea conflictelor  

- tehnici de prevenire a bullyingului prin pozitivarea comportamentelor elevilor. 

-metode de relaxare, de păstrare a controlului atât pentru elevi căt și pentru noi, profesorii. 

Pe lângă cunoștințe, am dobândit și comportamente, competențe și abilități de gestionare a actului didactic cu 

scopul prevenirii abandonului școlar. De asemenea, am dobândit cunoștințe cultural legate de locația cursului 

Alcala de Henare, Spania unde am vizitat muzeul lui Cervantes și ni s-a povestit întreaga istorie a urbei. De 

asemenea, prin interacțiunea cu formatorii , cu ceilalți participanți, dar și pur și simplu cu vânzătorii de la 

magazine am reușit să prin curaj în a mă expima mai des și mai bine în limba engleză. Pot spune chiar că sunt 

mândră de evoluția competențelor mele lingvistice, parte dobândire în timpul pregătirii înainte de plecarea în 

mobilitate.   

De asemenea, locația, transportul, cazarea, masa, sentimental de siguranțp și grija cu care echipa de gestiune a 

proiectul și formatorii ne-au înconjurat a făcut din această mobilitate o modalitate armonioasă de a învăța.  
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