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Raport narativ al desfășurării activităților din cadrul Proiectului Erasmus+, al cursului pentru profesorii 

care lucrează cu elevi talentați și supradotați 

 

REZUMAT „E-TAGS” 

Project Title:    Educatori pentru elevi talentati si supradotati 

Project Acronym:   E-TAGS 

Project Title in English:  Educators for Talented And Gifted Students 

Project Type:   ERASMUS+, KA1 - Learning Mobility of Individuals 

KA101 - School education staff mobility 

Project Start Date:   01-07-2019 

Project Total Duration:              24 months 36 months 

Project End Date:   30-06-2021 30-06-2022 

Project Number:  2019-1-RO01-KA101-062030  

Applicant Organisation:              CENTRUL JUDETEAN DE EXCELENTA TIMIS 

Pic Number:   906893256 

Legal Representative:  Fuioaga Gizela – Coordonator /  gizi_fuioaga@yahoo.com 

Contact Person:               Bachner Lidia / bachnerlidia@gmail.com 

Buget aprobat:                46925.00 EUR 

Grup ţintă:   20 profesori + personal didactic auxiliar angajaţi ai CJEXTM. 

 

 

Despre participarea mea în Proiectul Erasmus+ E-TAGS: 

 Subsemnata, Boar Renata-Graziela, profesor titular de informatică la Colegiul Național "Constantin 

Diaconovici Loga", Timișoara, profesor asociat la Universitatea Politehnica Timișoara  şi profesor colaborator la 

nivelul gimnazial, lucrând cu elevi ai claselor 5-6, în cadrul Centrului Județean de Excelenţă Timiş (CJEXTM), am 

făcut parte din grupul țintă al proiectului "Educatori pentru elevi talentati si supradotati", E-TAGS ( "Educators for 

Talented And Gifted Students") participănd la o mobilitate de 7 zile la Braga, Portugalia alături de colegele mele 

prof. dr. Valentina-Liliana POROJAN, prof. Miruna-Irina POPI,  prof. Cristina-Dorina BOHM, prof.  Adelina-

STĂNICĂ. 

Primul meu contact legat de Proiectul Erasmus+ E-TAGS:  

Deoarece am fost profesor voluntar al Centrului Județean de Excelenţă Timiş la disciplina informatică, am 

fost întrebată dacă doresc să înlocuiesc un coleg, care nu mai poate să participe în Proiectul Erasmus ”E-TAGS”, din 

anumite motive. 

 M-am bucurat de această oportunitate, alături de colegele menționate, avand astfel șansa formării unei noi  

experienţe educaţionale şi personale privind modul de lucru în alte țări, în ce privește identificarea elevilor supradotați 

managerierea nevoilor elevilor supradotați în clasele obișnuite dar și munca și pregătirea elevilor supradotați. 
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Pregătirea referitoare la Proiectul Erasmus+ E-TAGS: 

 

 D-na director FUIOAGĂ Gizela a inițiat o întâlnire cu profesorii participanți, la sediul CJEXTM, spre 

analizarea și organizarea plecării, discutând totodată și situația legată de transport și cazare. 

 Astfel am cunoscut colegele, ne-am făcut și un grup de comunicare pe whatsapp, iar restricțiile pandemice 

le-au afectat planurile colegelor mele, transportul lor fiind amânat, eu venind in proiect inainte de plecare, cu toate 

că erau restricții pandemice și in acele momente. 

Sunt o persoană dinamică, perseverentă, dedicată, cu multe activități de voluntariat în CJEXTM și rețeaua 

Coder Dojo, am susținut toate gradele didactice și în plus un doctorat în specialitate. 

 Sunt interesată de aplicarea unor metode şi tehnologii moderne dar si de atingerea unui înalt nivel de 

dezvoltare profesională. Am participat cu publicații în Reviste Internaționale și la Conferințe Internaționale și 

pregătesc și coordonez elevii in diferite competiții, chiar și la nivel international, cu premii la acest nivel. 

 

 

 

Experiența la Braga, Portugalia, din cadrul Proiectului Erasmus+ E-TAGS: 

 

Am parcurs prima parte a drumului, spre Budapesta, cu o firma de transport terestru, apoi aerian din 

Budapesta spre Porto. Am ajunș la Braga spre seară  cu peripeții, autocarul defectându-se, fiindu-ne necesar un altul 

pentru transport. In final ne-am și cazat, nu înainte insă ca unele colege să fie nevoite să facă din  nou un test covid 

la recepția hotelului. Cum Portugalia era în cod roșu de alertă la sfârșitul lunii august 2021 și la Timișoara  ne-am 

testat pentru îmbarcare.  
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In ziua următoare sosirii, de dimineață, am avut  prima întâlnire cu formatoarea cursului,Helena 

Fonseca.  

Programul a corespuns așteptărilor, fiind diversificat cu o serie de activități. 

Al doilea susținător de curs, a apărut la jumătatea perioadei noastre de mobilitate. 

Ambii au insistat pe modalități de predare pentru o lume în care trebuie să ne remodelăm.  

 

 
 

 

 

 
 

S-a pus accent pe o educatie modernă, creativă,  iar talentul si supradotarea tinerilor au fost incadrate in 

categoria celor cu nevoi speciale, elevii și studenții neputându-se adapta, de cele mai multe ori, la  aceeasi categorie 

de vârstă. 
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Ziua 1, 30 august 2021, 9:30- 12:30 

S-au facut prezentările cursanților dar și a cursului precum și  a partenerilor și institutiilor implicate. 

S-au desfășurat diverse activități, precum jocul de rol etc si care să ne permită să descoperim talentul și supradotarea 

 

Ziua 2, 31 august 2021, 9:30- 12:30 

Recapitulare urmată de un joc pantomimic si de prezentarea modului de identificare a tinerilor supradotati din 

Portugalia prin colaborarea cu asociația ANEIS: 

Postarea unor informatii pe classroom legate de cursul nostrum, de o planificare si  de modul de lucru cu acesti tineri 

speciali 

 

Ziua 3, 01 septembrie 2021, 9:30- 12:30 

 

Recapitulare urmată de un joc  de cunoaștere 

Au fost abordate teme precum: Curriculum diferențiat și evaluare, TAXONOMIA lui BLOOM (1956 -2001) dar si 

Taxonomia SOLO a cercetătorilor BIGSS și COLLINS, 1982 (Structure of Observed Learning Outcomes) 

 

 

Ziua 4, 02 septembrie 2021, 9:30- 17:40 

 

Excursie tematică în Porto, cu trenul 
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Ziua 5, 03 septembrie 2021, partea 1, 9:30- 17:30 

 

Program condensat dimineața și seara. 

 Formator: Domnul profesor LINO, adelinojose@gmail.com 

Tema 1 de discuție: organizarea învățământului în Portugalia și România. Similarități și deosebiri  

 

Tema 2 prezentată: Cultură, obiceiuri, onomastică 

 

Tema 3 Appps for Good em Portugal – 2019/2020 

Realizarea și redactarea, împreună cu colegele participante din Serbia și România a unui proiect de echipă 

eTwinning Project Plan – Gifted Students 

Denumirea proiectului: Tradiții vechi cu tehnologie modernă 

Parteneri: România,Serbia și Portugalia. 

 

 

Tema 4 Festivitate de premiere 

 

 
 

Informatică prof. dr.Boar Renata-Graziela(foto stanga) - E-TAGS ERASMUS+/ KA1 - Learning Mobility of 
Individuals KA101 - School education staff mobility 
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Diseminare și gânduri de final pentru Proiectul Erasmus+ E-TAGS 

 
Diseminarea am realizat-o în cadrul catedrei de informatică, in biblioteca colegiului, în cadrul Consiliului 

Profesoral  printr-o prezentare ppt dar și în cadrul Cercului Pedagogic la nivel de județ  precum si pe retelele 
sociale.  

A doua mea experiența, cea din Braga, într-un proiect Erasmus +, a însemnat pentru mine descoperirea 
unor noi  abilități, și posibilități de aplicare, a deschis noi oportunități, și a permis îmbunătățirea  cunoștințelor în 
diferite tematici parcurse 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Participarea la acest curs a avut un impact deosebit asupra dezvoltării personale și profesionale, 

a tuturor celor care au participat la el. 

 

 

 


