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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 

 

Participarea la cursul “Encouraging Creative Thinking” mi-a asiguratachiziția de cunostinte si 

abilitati:  

-aplicarea de metode IT la clasă care face ora mai atractivă 

-metode moderne de predare-evaluare care să-I facă pe copii să îndrăgească să vină la școală 

- tehnici inovative de rezolvare a problemelor apărute la clasă 

-comunicare interculturală care înlesnește comunicarea cu elevii de altă etnie sau care au trăit o vreme în 

străinătate 

În urma acestui curs remarc importanța metodelor alternative în activitatea didactică și satisfacția 

pe care o au elevii la orele interactive. Cu ajutorul metodelor învățate la curs am reușit să îi fac pe elevi să 

participe cu interes și să se implice în abordarea diverselor teme de studiu. 

Pe de altă parte, acest curs m-a ajutat să dobândesc competențe de management al clasei de elevi, 

astfel reușind să aplanez diverse conflicte identificate în școală. Datorită schimbului de experiențe, cu 

ceilalți participanți la curs, am învățat că în toate școlile există probleme, dar acestea pot fi rezolvate dacă 

încercăm să comunicăm cu elevii și să ne pliem pe nevoile lor. De regulă, elevii sunt deschiși spre a 

învăța lucruri noi, mai ales dacă sunt abordate într-o manieră diferită. 

Totodată, consider că m-a ajutat interacțiunea cu ceilalți participanți la mobiliate pentru a-mi 

dezvolta competențele lingvistice, reușind astfel să relaționez cu profesori din diverse țări și să înțeleg 

modul acestora de a lucra cu elevii. 

Fiind la prima deplasare într-un proiect european, am apreciat informațiile de specialitate și pe 

cele pedagogice pe care le-am dobândit înainte de mobilitate și pe care am putut să le pun în practică și să 

le dezvolt pe perioada desfășurării cursului.  

Aspectele logistice ale deplasării au fost foarte bine puse la punct.  
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