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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 

 

Problematica comportamentelor de risc in mediul scolar devine cu adevarat un factor de mare influenta in 

efortul comun de a raspunde nevoilor educationale ale societatii actuale. 

Participarea la cursul “FACING BEHAVIOURAL PROBLEMS –Indiscipline, racism and bullying 

in the classroom” mi-a oferit noi perspective de abordare a acestor probleme, mi-a permis sa dezvolt noi 

competente in directia prevenirii si combaterii acelor comportamente inadecvate in randul elevilor si nu 

numai.  

Rezultatele invatarii in urma participarii la curs, punerea in practica a noilor cunostinte si competente 

dezvoltate,  vizeaza aspecte complete ale acestei problematici: 

- intelegerea modului in care functioneaza managementul comportamental in timpul orelor de curs; 

-achizitia de practici moderne specifice spatiului european care sprijina egalitatea de sanse tuturor 

elevilor; 

-dobandirea de modalitati clare si eficiente de informare si prevenire a rasismului, indisciplinei si a 

fenomenului de bullying la toate nivelurile de invatamant; 

-achizitia de modalitati de planificare eficienta a unor activitati, proiecte si programe care sa previna 

si sa combata fenomenele negative de la nivelul scolii; 

-schimb de bune practici testate si care au dat randament in activitatile implementate de furnizorii de 

curs. 

Deloc de neglijat sun si o serie de abilitati dezvoltate pe parcursul cursului: 

-nevoia de comunicare si implicare continua; 

-spiritul de toleranta 

-acceptarea diversitatii sub toate aspectele vietii sociale; 

 Participarea la acest curs mi-a oferit posibilitatea de a cunoaste persoane noi, de a comunica cu 

acestea, dezvoltandu-mi astfel competentele de comunicare in limba engleza. De asemenea, pregătirea 

pedagogic și de specialitate la care am participat înainte de mobilitate m-a ajutat să înțeleg mai bine 

modul de funcționare al proiectelor europene, importanța înteracțiunii cu alți participanți și teme ce au 

fost abordate la curs.  

Aspectele logistice legate de cazare, masa, transport au fost  impecabile 
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