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 Procesul de pregătire a participanţilor va include pregătirea 

pentru activităţile la care vor participa, precum și pregătirea din 
punct de vedere lingvistic și intercultural.   
 Printre aspectele avute în vedere în etapa de pregătire se 
numără: aspecte logistice (perioadă mobilitate, locaţie, condiţii de 
cazare și transport etc.), sarcini și obligaţii ale participanţilor, 
persoane de contact, cod de conduită pe perioada mobilităţii, 
metode de evaluare a stagiilor de formare/ rezultatelor, 
recunoașterea rezultatelor învăţării, măsurile de protecţie și 
siguranţă. 
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A.Pregătire pedagogică: 
 

  pedagogia stagiului (de exemplu: informaţii despre organizaţia de primire, 
locul de derulare a activităţilor de formare, aspecte specifice de 
comunicare, elemente de cultură organizaţională);  
 

 prezentarea generală a Programului Erasmus+/ Mobilităţi ale personalului 
din domeniul educaţiei școlare;  
 

 prezentarea proiectului (temă, scop și obiective, finanţare, destinaţia 
cheltuielilor, valorificarea rezultatelor);  

 
 prezentarea contractului pentru mobilitate care va fi semnat de participant; 
 
 prezentarea programului de formare/ programului de lucru; 
 
 prezentarea modului de completare a raportului participantului primit în 

Mobility Tool+. 
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B.Pregătire lingvistică : 

 
 îmbunătăţirea nivelului de competenţe lingvistice specifice domeniului de 

formare.  

C.Pregătire interculturală: 
 
 informarea despre cultura şi viaţa socială a ţării gazdă și a comunităţii 

specifice locului în care se desfăşoară mobilitatea; 
 
 informarea despre participarea la activităţi culturale și vizite la obiective 

culturale din ţara gazdă. 
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Training modules: 
       - Culture and interculturality 
       - Communication 
       - Group dynamics 
       - Non-formal methods for inclusion 
        - Conflict management and mediation 

“Spice up formal education! – Non-formal education 
to improve the learners motivation” 



7 

                                                                                                                                          



8 

                                                                                                                                          

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aar%C4%83_insular%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aar%C4%83_insular%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhipelag
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Mediteran%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tunisia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Libia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Microstat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maltez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Na%C8%9Biunilor_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zona_euro
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aar%C4%83_insular%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aar%C4%83_insular%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhipelag
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Mediteran%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tunisia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Libia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Microstat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maltez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Na%C8%9Biunilor_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zona_euro


9 

                                                                                                                                          



10 

                                                                                                                                          

  
 

EXERCIŢII DE CUNOAŞTERE: “Let’s get know each other” 
EXERCIŢII DE ENERGIZARE 
EXERCIŢII DE SPART GHEAŢA 
PREZENTAREA PROIECTELOR PARTICIPANŢILOR 
PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI/UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
LUCRU INDIVIDUAL 
LUCRU PE ECHIPE:   
 -ŞCOALA VIITORULUI 
 - INTERCULTURAL ICEBERG 
 - PROIECTAREA ŞI DESFĂŞURAREA UNOR ACTIVITĂŢI DE 
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ 
 - NOILE COMPETENŢE CHEIE (The 8 key competences) 
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STUDII DE CAZ 
ACTIVITĂŢI CREATIVE OUTDOOR ( using “heart, hand and head” 
creative experience) 
 DIFERITE ACTIVITĂŢI ŞI EXERCIŢII NONFORMALE 
TEATRU FORUM – Conflict in the classroom 
JOC DE ROL 
MISIUNE IMPOSIBILĂ  - Cultural challenges 
VIZITĂ DE STUDIU – ŞCOALĂ LOCALĂ 
ACTIVITATE INTERCULTURALĂ 
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PREPARATION ACTIVITIES 

INFOPACK 
  

We strongly encourage you to read about differences between your culture and the 
Malttese culture. Find at least one difference here and phrase it in a “good” and in a 
“bad” way. 
  
On 6th October ( after classes) you will have an intercultural event! 
In order to share your intercultural background: 
  
1.Please prepare a short presentation of your country that can be presented in a non 
formal way (try not to focus on media presentation because you mightnot use any 
laptop). 
2. Please bring some traditional food and drinks. 
3. Please bring your national flag. 
4. Bring a small object for a great intercultural raffle ( tombola). 
5. Also, don’t forget about some promotional materials about your institution. ( 
printed) It could be a perfect context to build-up future partnerships. 
  
6. Bring your joy and good mood! 
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 Având in vedere trecutul său de colonie britanică, 
sectorul public de educaţie al Maltei este, bineînţeles, 
inspirat direct din sistemul de învăţământ britanic. Statul 
oferă educaţie gratuită la cele mai înalte standarde 
europene pentru toţi elevii cu vârste între 4 şi 16 ani, 
indiferent de provenienţa etnică şi religie, păstrând 
uniformele şcolare obligatorii şi bazându-se (în mare 
parte, dar şi cu unele excepţii) pe principiul separării 
elevilor dupa gen. 
 Şcolile malteze se împart în două categorii: publice 
(gratuite) şi private (catolice şi independente). Paralel cu 
acestea, activează şi trei şcoli internaţionale cu predarea 
integral în limba engleză. 
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 Sistemul educaţional maltez este divizat, la rândul său, în 
câteva trepte: 
– preşcolar (3-5 ani) 
– primar obligatoriu (5-11 ani) 
– gimnazial obligatoriu (11-16 ani) 
– liceal (16-18 ani) 
 Pentru admiterea la aceasta treaptă se sustin 5 examene 
obligatorii : Engleza, Malteza, Matematica, o materie din Stiinţe şi o 
Limbă straină. În funcţie de rezultatele obtinute, elevii sunt 
repartizaţi în trei şcoli: MCAST, Junior College şi Higher Secondary 
School (pentru cei cu rezultate mai mici) 
– universitar (18+ ani) 
 La această treaptă este posibilă aplicarea la studii în cadrul 
Universităţii din Malta (cea mai veche universitate din Europa) sau în 
cadrul MCAST (Malta College of Arts, Science and Technology). 
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  Prin activitățile desfășurate, materialele prezentate și prin discuțiile purtate, 
ne-am îmbogăţit cunoștințele  despre importanţa şi modul de abordare a  
educației nonformale la clasă. 

 
   Vizitarea unei şcoli locale, ne-a permis să facem o comparaţie între 
sistemul de educaţie românesc şi sistemul de educaţie din Malta, dezvoltat 
după modelul englezesc. 

 
  De asemenea, prezenţa multor organizaţii din diferite ţări (Italia, Spania, 
Slovenia, Ungaria,  Estonia, Finlanda) ne-a dat posibilitatea să ne îmbogăţim 
experienţa culturală, să cunoaştem tradiţii şi obiceiuri specifice fiecărei ţări. 

 
   Prin participarea la activităţile culturale desfăşurate în cadrul cursului 
(vizitarea unor obiective turistice importante, cum ar fi Templele Magalitice, 
Grota Albastră, satul pescăresc Marsaxlokk), ne-am îmbogăţit cunoştinţele 
despre cultura şi viaţa socială a comunităţii din ţara gazdă. 

 
Utilizarea limbii engleze la curs, ne-a ajutat să exersăm o limbă de circulaţie 
internaţională și să ne îmbunătățim cunoștințele lingvistice.  
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 Prin participarea la cursul de formare din Malta,  am trăit 
bucuria: 
 

 de a cunoaşte culturi şi sisteme educaţionale europene; 
 

 de a întâlni persoane preocupate de educaţie; 
 

 de a experimenta lucruri noi - constructive; 
 

 de a creea relaţii cu diverse culturi europene; 
 

 de a fi parte a comunităţii europene Erasmus+. 
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Acest proiect este finanţat cu sprijinul 
Comisiei Europene. 
 
Conţinutul prezentului material reprezintă 
responsabilitatea exclusivă a autorului, iar 
Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu 
sunt responsabile pentru modul în care va fi 
folosit conţinutul informaţiei. 
 

  

 
 


