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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 

 

În calitate de profesor de științe socio-umane și consilier psihopedagog, consider că problema 

comportamentelor de risc este un fenomen răspândit în mediul școlar și trebuie neutralizat. De aceea, 

consider că participarea la cursul “FACING BEHAVIOURAL PROBLEMS –Indiscipline, racism and 

bullying in the classroom” m-a ajutat să dobândesc cunoțtințe și competențe necesare combaterii și 

prevenirii acestor probleme comportamentale în rândul elevilor. Printre acestea se numără: 

- managementul comportamentelor de risc în timpul orelor de curs 

- practici moderne specifice spațiului european care sprijină egalitatea de șanse tuturor elevilor 

- modalități de informare și prevenire a rasismului, indisciplinei și a fenomenului de bullying 

-modalități de planificare eficiența a unor activități, proiecte și programe care să prevină și să combată 

fenomenele negative de la nivelul școlii 

-medote de creare a stării de bine la clasă 

-modalități de limitare a atitudinilor negative și transformarea acestora în atitudini pozitive. 

În materie de abilități achiziționate, printre acestea se numără: 

-toleranța față de diveristate 

-comunicare asertivă  

-implicare activă în activități extracurriculare 

-abordare nonformală a orelor și atenție la nevoile elevilor. 

În plus, mi-am îmbunătățit competențele lingvistice în limba engleză prin interacțiunea cu ceilalți 

participanți la curs și cu formatorii de curs.  

În ceea privește aspectele logistice legate de transport, cazare, masă, asigurări, totul a fost organizat, prin 

colaborare cu echipa de gestiune, în condiții foarte bune.   
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