
 

 Neamtu Mihai Stefan  

Tel. 0722511084 

e-mail: neamtu.mihai@gmail.com  

 

 

 

Raport narativ de desfășurare a activității Erasmus 

 

 

 

Subsemnatul, Neamtu Mihai Stefan, profesor titular de matematică la Colegiul Naţional 

"Constantin Diaconovici Loga" Timisoara şi colaborator al Centrului de Excelenţă Timiş, 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 

Palermo.  

 

Un prim contact  
Fiind colaborator voluntar al Centrului de Excelenţă Timiş, am fost informat de câștigarea 

proiectului pe email. Astfel, am avut oportunitatea unui schimb de experienţă educaţională şi 

personală unde sa compar modul de lucru din ţările participante la curs cu cel din liceele şi centrele 

educaţionale româneşti.  

 

Pregătirea  

Am luat legătura cu colegii participanți la proiect și am făcut pregătirile legate de transport și 

cazare. Din păcate, restricțiile pandemice ne-au afectat planurile, cazarea și apoi transportul fiind 

anulate. Formalitățile legate de cazare și transport au fost amânate cu aproximativ un an, fiind 

totuși posibile. Sunt o persoană dinamică, responsabilă, hotărâtă, perseverentă, interesată de 

atingerea unui înalt nivel de dezvoltare profesională şi de aplicarea unor metode şi tehnologii 

moderne. În timpul de pregătire mi-am intensificat preocupările pentru gândirea critică şi învăţarea 

pe tot parcursul vieţii  

 

 

 

Experiența Palermo 

  

Ajunși la Palermo am vizitat orașul, imortalizând momente și făcând comparații cu alte orașe 

vizitate de fiecare dintre noi. Am avut apoi prima întâlnire cu formatoarea cursului de la ShipCon 

Limassil Ltd. Programul a fost conform așteptărilor, cu workshopuri, activități indoor și outdoor. 

S-a insistat pe modalități de predare pentru o lume în continuă schimbare. S-a subliniat importanța 

inteligenței emoționale în educația modernă și la locul de muncă. Mi-am dezvoltat abilitățile de 

leadership și creativitate. 

 



 
 

Diseminare și gânduri de final  

 

Diseminarea o realizez în cadrul catedrei, Consiliului Profesoral și Cercului Pedagogic la nivel de 

județ. 

 

Experiența Palermo a însemnat pentru mine descoperirea unor noi perspective, abilități, 

posibilități, oportunități, mentalități și culturi. 


