




� Am ales acest curs datorită oportunităţilor de schimb cultural, 
focalizarea unor obiective precise în ceea ce priveşte sistemul 
educaţional pus în balanţă cu cel occidental, ariei largi de 
deschidere în formarea mea profesională, educativă şi morală
pe care astfel de experienţe îşi pot lăsa amprenta.

� Îmbogăţirea culturală şi educativă o să trebuiască să îl 
însoţească permanent pe om, deoarece sunt două coordonate 
esenţiale în traiul cotidian pe toate planurile. Cine le posedă 
are o oarecare dezvoltare care o să-i fie benefică şi o să-i 
folosească pretutindeni.

� Am observat că societatea dispune de mijloace necesare 
asigurării dezideratelor din sistemul de educaţie care privesc 
dezvoltarea individului, orientarea, restructurarea lui şi a 
faptului că îi subordonează întreaga activitate de formare unor 
finalităţi educaţionale cuprinzătoare şi pretenţioase.



� Fiecare ţară, cultură, diferă în moştenirea educaţiei dar nu ca 
fond ci ca şi formă (acţiunea de manifestare-de punere în 
aplicaţie a conceptelor). Fondul educaţiei, ceea ce urmăreşte ea, 
scopul, obiectivele, peste tot sunt aceleaşi; dar modul cum ele 
se pun în practică de la stat la stat este cel care diferă şi care 
îmbogăţeşte, împrospătează, face ca valoriile dintre culturi să 
fie diferite.

� Acest curs m-a făcut să fiu mai conşient de importanţa şi rolul 
unei formări continue, m-a ajutat să-mi explorez şi valorific 
fiecare situaţie(ocazie) în scopul autoformării şi al propriei 
perfecţionări.

� Unele din obiective: 
-dezvoltarea unei mai bune aprecieri sociale a 

diverselor medii de provenienţă, 



-sporirea numărului de activităţi extra şi post şcolare        
-setea de a cunoaşte, a învăţa şi a se autodezvolta în 

continuu a persoanelor 
-o stimulare şi o cultivare a unei atitudini pozitive, 

libere, creative, independente şi constructive prin asimilarea 
limbajului occidental în vorbire, ştiinţă, artă, tehnică, muncă, 
ceea ce conduce la progresul cunoaşterii umane 

-dobândirea unor tehnici flexibile de organizare şi 
evaluare a conduitei, integrării omului în societate, o realizare 
uşoară pe plan profesional, dezvoltarea solidarităţii pentru a 
prevenii orice deficienţă individuală sau socială.



� Pentru inceput ni s-a ţinut un seminar despre diferenţa dintre “teaching” şi
“learning”. În ceea ce priveşte procesul învăţării ni s-a arătat o schemă
prin care se împărţea în trei stagii:

Impression>>>>Processing>> >>Expression

a observa (a studia), a explora a pregăti, a încadra,        a se forma, 
a cerceta, a strânge sau a aduna a interpreta, a ilustra ,     a alcătui
informaţii                                      a reflecta, a exprima (conclusions)

� Toate acţiunile intreprinse în cele şapte zile s-au bazat pe schema de mai
sus. S-au vizitat multe locuri prin care moştenirea culturală a educaţiei
(heritage education) se putea observa, studia şi explora.




















