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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 talentați și supradotați 

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:              36 months 

Project End Date:   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. 
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Subsemnata, Popi Miruna Irina, profesor titular de limba și literatura română la Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița, şi profesor colaborator la 

nivelul gimnazial, lucrând cu elevi ai claselor V - VIII, în cadrul Centrului Județean de Excelenţă Timiş (CJEXTM), am făcut parte din grupul țintă al 

proiectului "Educatori pentru elevi talentați si supradotați", E-TAGS = "Educators for Talented And Gifted Students" participând la o mobilitate de 7 zile la 

Braga, Portugalia.  

Un prim contact legat de Proiectul Erasmus: Fiind professor colaborator voluntar al Centrului Județean de Excelenţă Timiş, am fost informată de 

posibilitatea înscrierii la concurs pentru participarea în Proiectul Erasmus ”E-TAGS”, am aplicat și am obținut participarea. Astfel, am avut oportunitatea unui 

schimb de experienţă educaţională şi personală, în care să compar modul de lucru al colegilor din ţările participante la curs cu cel din școlile gimnaziale şi 

centrele educaţionale româneşti. 

Pregătirea referitoare la Proiectul Erasmus: CJEXTM a inițiat o întâlnire cu profesorii participanți. Astfel am cunoscut colegii, ne-am construit un 

grup de whatsapp pentru optimiza comunicarea. Am făcut pregătirile legate de transport și cazare. Din păcate, restricțiile pandemice ne-au afectat planurile, 

transportul fiind amânat. Formalitățile legate de cazare și transport au fost amânate cu aproximativ un an, fiind totuși posibile. Sunt o persoană dinamică, 

responsabilă, hotărâtă, fiind interesată de atingerea unui înalt nivel de dezvoltare profesională. 

 

Experiența Braga – Portugalia: 

Ajunși la Braga spre seară ne-am cazat, iar dornice de a simți pulsul, am vizitat orașul, imortalizând momente și făcând comparații cu alte orașe 

vizitate de fiecare dintre noi. A doua zi de dimineață am avut prima întâlnire cu formatoarea cursului, programul fiind conform așteptărilor, cu workshopuri, 

activități indoor și outdoor. L-am întâlnit și pe cel de al doilea propunător de curs, pe la jumătatea perioadei. Ambii au insistat pe modalități de predare pentru 

o lume în continuă schimbare. Aceștia au accentuat importanța inteligenței emoționale în educația modernă și la locul de muncă. Sesiunile de brainstorming 

au fost, cum enunță etimologia expresiei, provocatoare. A fost foarte interesant să constat că elevii și studenții talentați și supradotați reprezintă o categorie pe 

alocuri, în întreaga lume, cu nevoi speciale: atât prin capacități, abilități și competențe dezvoltate în manieră de excepție, dar și din cauza inadaptării la viața 

social, deseori neavănd o viață personală în prejma tinerilor de aceeași vârstă. Și cu prilejul acestui curs mi-am dezvoltat abilități creative și de leadership. 
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Diseminarea Proiectului Erasmus din Braga, Portugalia: După acest curs, am aplicat metodele învățate atât la clasă, cât și în cadrul cursului 

susținut la nivelul gimnazial, la clasele V - VII, din cadrul CJEXTM, la disciplina limba și literatura română, pe care îl coordonez.  

Conținuturi ale cursului din cadrul Proiectului Erasmus le-am diseminat la nivelul Consiliului Profesoral, dar și elevilor de la clasele la care lucrez, 

atât la Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița, cât și în cadrul cursului susținut la CJEXTM. 

Prin intermediul activităților de diseminare am dorit să valorificăm toate informațiile primite în timpul stagiului de formare și să le 

răspândim în rândul tuturor celor ce pășesc în școală, cadre didactice, elevi, părinți și nu numai. 

                        

 


