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In calitate de profesor de informatica, am desfasurat si desfasor activitate in cadrul CJEX Timis. Am primit de la 

Doamna Director Fuioaga Gizela informatia ca acest proiect a fost castigat de CJEX si ca pot aplica pentru selectia 

cadrelor didactice, in vederea participarii in calitate de beneficiar al unuia din cursurile din proiect. Am depus actele 

solicitate si am fost informata ca pot participa la cursul  Gifted Students. Desi cursul a fost amanat din motivul 

pandemiei, am reusit sa particip in perioada mentionata mai sus. 

Am avut cateva intalniri in Romania inainte de a merge la curs, unde  Doamna Fuioaga ne-a prezentat toate aspectele 

administrative, tematica cursului, obligatiile noastre ca participanti, informatii financiare. 

Institutia organizatoare din Portugalia, Bragamob Academy si-a indeplinit toate indatoririle foarte bine. Ne-a asigurat  

transferul de la aeroportul din Porto si retur, cazarea, 3 mese, activitatea efectiva de curs, activitatea culturala. 

Programul activitatii l-am inclus in prezentarea powerpoint pe care o atasez si pe care am folosit-o ca suport pentru 

diseminare. 

Cursul a fost deosebit de interesant, fiind sustinut de specialisti din domeniul educatiei publice, de profesori, psihologi, 

pedagogi, care activeaza in cadrul activitatilor pentru excelenta, acestea fiind organizate privat de catre ONG-uri. 

S-a discutat mult despre aspectele incluzive care sunt foarte importante in Portugalia. 

Ne-au fost prezentate cateva sisteme propuse de pedagogi recunoscuti in plan international, in vederea detectarii si 

mobilizarii elevilor cu potential pentru excelenta, dar si cum anume se procedeaza in Portugalia pentru a ajuta copiii 

sa isi identifice domeniul in care ei pot excela.  

Am realizat activitati practice in sensul de acomodare cu fise efective de lucru ale specialistilor din Portugalia, 

acomodarea cu sisteme de identificare a calitatilor personale, tipul de inteligenta specific unui individ, conditiile in 

care un copil poate identifica domeniul cel mai potrivit pentru dezvoltarea lui personala. 

Toate aspectele prezentate s-au inscris in liniile generale ale invatamantului din Portugalia. 

La randul nostru am prezentat cum se desfasoara in Romania toate aceste activitati, care sunt conditiile noastre 

specifice pana la nivel de Centru de excelenta sau scoala. 

Astfel am putut avea discutii comparative care au fost de un real ajutor reciproc. Am putut stabili unele linii directoare 

noi in activitatea noastra din Romania. 

Activitatea culturala a constat in vizite dupa amiaza in orasul Braga dar si in orasele Porto si Vyana do Castelo. 
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Acesta a fost momentul inmanarii diplomelor :  

 

 

La intoarcerea in tara am prezentat mobilitatea in cadrul catedrei de informatica precum si in Consiliul profesoral. 

Am pus la dispozitia colegilor materialele pe care cei care au tinut cursul ni le-au pus la dispozitie. 

De asemenea, prezentarea powerpoint atasata am folosit-o ca suport in cadrul unei actiuni mai largi de diseminare a 

proectelor Erasmus+ in care Liceul Teretic Grigore Moisil din Timisoara este implicat. Prezentarea a fost facuta 

online dar a putut fi vazuta de toti elevii liceului, fiecare colectiv de elevi fiind in propria clasa si participand prin 

Google meet. 

 

 


