
“Bursele Comenius- sansa reala in dezvoltarea personala si 

profesionala” 

            In luna mai 2013 am avut sansa de a participa la un curs de formare de doua saptamani in  Marea 

Britanie si asta datorita Angentiei Nationale, care mi-a acordat o bursa prin programul Comenius - mobilitati 

individuale - invatare pe tot parcursul vietii (LLP-Lifelong Learning Programme). 

           Cursul a fost organizat de IPC – Centrul  International de Proiecte din Exeter, Devon county  si a avut 

ca obiectiv principal cresterea fluentei orale si abilitatatile de vorbire ale elevilor din clasele gimnaziale prin 

crearea de activitati si materiale interactive pentru  motivarea acestora. Stagiul de formare  a cuprins 30 de ore 

de curs,  2,5 ore de cercetare, 15 ore de excursii cu caracter istoric si cultural  si am avut parte de o selectie 

variata de activitati si informatii foarte bine concepute si prezentate.  

 Astfel,  la festivitatea de deschidere am cunoscut o multime de cursanti (mai mult de 40) din toata 

Europa, care participau la diferite  stagii de pregatire in cadrul Centrului  International de Proiecte. Mai apoi am 

fost separati pe grupuri, cei mai multi dintre noi  participand la cursul cu titlul “Developing Oral Fluency in the 

English Classroom Secondary”. Trainer-ul nostru a fost Selina Jones si a deschis prima sesiune de curs  

incercand sa ne cunoasca, afland astfel ca ceilalti colegi erau de origine poloneza, turca, olandeza si romana 

iar asteptarile lor, ca si ale mele, erau sa aflam noi metode de a interactiona cu elevii nostri, de a-i  motiva sa 

vorbeasca limba engleza, de a-i antrena in discutii captivante despre cultura si civilizatia engleza. Mai tarziu, in 

aceeasi zi, Roger Watson - ghidul institutului, ne-a facut un tur al orasului Exeter introducandu-ne in istoria 

vechilor cladiri: Catedrala medievala si cheiul raului, care, cu mii de ani in urma, a fost o cale navigabilă 

romană, iar astazi este o statiune  cu magazine, restaurante si activitati in aer liber, un amestec minunat intre 

trecut si prezent.          

        Sesiunile de instruire care au urmat au fost foarte atractive si au s-au axat pe dezvoltarea  limbajului si 

activitatilor de comunicare. Selena Jones  a proiectat pentru noi ateliere de lucru foarte interesante si o 

varietete de activitati demonstrative, folosind cele mai noi metode si tehnici de predare. Am avut sentimentul 

de a fi elevi din nou, am lucrat in grupuri si am fost implicati in diverse activitati de ascultare si vorbire pe care 

le-am putea folosi pentru a preda elevilor diferite probleme de gramatica (prepozitii, substantive, verbe), sau 

fapte legate de cultura si traditii, urmate de activitati pe roluri, foarte interesante si atractive. Ea ne-a aratat ca 

profesorii trebuie sa-si foloseasca imaginatia si sa aduca realitatea exterioara in cadrul orelor de curs, pentru a 

stimula elevii si a le crea o succesiune de activitati potrivite nivelului lor primar de intelegere dar si pentru a  

pentru a oferi o gama mult mai larga de oportunitati reale de limba. De asemenea, am fost  implicati în 

discutarea diferitelor probleme metodologice, inclusiv rolul profesorului si al  elevului, stilurile și obiectivele de 

invatare ce sunt necesare in proiectarea activitatilor de succes. Toate acestea  ne-a facut sa intelegem ca 

motivatia, miscarea si imaginatia, ii fac pe elevi mai interesati si mai implicati in procesul de invatare. 

 Mai mult, intr-o sesiune suplimentara, Selina ne-a facut o prezentare a sistemului educational britanic 

iar pentru a  face acest lucru mai atractiv, a invitat-o si pe fiica ei adolescenta sa se alature clasei. Am avut 

ocazia de a pune intrebari si de a discuta despre asemănarile si diferentele dintre sistemul educational englez 



si cel din tarile de origine ale participantilor - Turcia, Polonia, Romania si Olanda. De asemenea, am fost 

incurajati sa aducem in clasa, in fiecare zi, cate putin din engleza vorbita in afara salii de clasa. Acest lucru a 

ajutat sa ne dezvoltăm  propriile competente de limba si sa fim foarte atenti  la ce se vorbeste in jurul nostru, 

iar la finalul cursului a fost  organizata o sesiune de feedback pentru activitatile de intonatie, fonologie si 

colocvialism, activitate  care ne-a amuzat si antrenat foarte tare, realizand astfel ca numai traind intr-n mediu 

englezesc autentic poti crea contexte reale de viata si comunicare. 

            Cursul s-a incheiat cu o sarcina trans-curriculara, de colaborare in grup si am fost incurajati sa 

dezvoltam propriile materiale si activitati. Avand ca tema muzeul RAMM din oras,  am creat o succesiune de 

activitati cuprinzand obiectivele, etapele de predare, competente lingvistice si posibilele activităti de follow-up. 

Am ales sa prezentam un subiect legat de stilurile de imbracaminte traditionala in cele patru tari ale Regatului 

Unit si astfel am  proiectat o serie de activitati placute, incercand sa stimulam interesul pentru cultura si 

civilizatie. Aceasta sarcina ne-a ajutat sa „descoperim” profesorul din noi si sa reflectam asupra modului de 

abordare a propriei metode de predare. 

            Organizarea de excursii a ocupat un loc deosebit in desfasurarea stagiului si au avut ca scop 

dezvoltarea competentelor culturale. Astfel, am avut ocazia sa vizitam locuri de o frumusete naturala 

coplesitoare  si centre de mare interes turistc, cum ar fi orasul Bath cu faimoasele lui bai romane, muzeul Jane 

Austen unde l-am „cunoscut” pe domnul Darcy si am trait pentru cateva ore in fascinantul secol 19, sau 

oraselul Sidmouth, o veritabila statiune turistica situata pe Jurassic  Coast in partea de sud-west a Angliei. 

Orasul Cornwall, situat pe coasta de vest a Oceanului Atlantic, ne-a intors in timp, la povestile Regelui Arthur 

si cavalerii Mesei Rotunde, iar ruinele castelului Titangel si pestera vrajitorului Merlin au facut din aceste locuri 

amintiri de neuitat. 

           Dincolo de toate acestea, pe tot parcursul stagiului am avut ocazia sa cunosc profesori din toata Europa 

- in timpul sesiunilor de curs, a excursiilor, a iesirilor in oras, dar si a serilor de neuitat petrecute la famlia 

gazda cu cele trei colege. Timpul scurt, dar foart special  petrecut impreuna, ne-a ajutat sa depasim barierele 

lingvistice, sa renuntam la prejudecati nefondate si sa legam prietenii, sa intram in contact cu detalii despre 

viata noastra personala si profesionala, sa ne dorim sa comunicam in continuare, eventual sa  derulam 

proiecte Comenius. 

           In concluzie, programul  LLP mi-a oferit sansa de a trai experiente unice extraordinare, de a-mi imbogati 

universul personal si profesional si  de aceea consider ca astfel de ocazii merita sa fie repetate. 
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