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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 participantă în Proiectul Erasmus: Subsemnata, Porojan Valentina-Liliana, profesor 

titular de limba și literatura română la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" (LTGM), Timișoara şi profesor 

colaborator la nivelul liceal, lucrând cu elevi ai claselor 10-12, 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. Echipa de colegi a fost formată și de prof. dr. Boaru Grazziela-Renata, prof. Bohm 

Cristina, Popi Miruna-Irina, Prof. Stănică Adelina. 

Primul 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, alături de colegele menționate. 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 liceele şi centrele educaţionale româneşti. 

Pregătirea referitoare la Proiectul Erasmus: Direcțiunea CJEXTM a inițiat o întâlnire la LTGM, 

cu profesorii participanți. Astfel am cunoscut colegii, ne-am construit un WA de grup pentru o optima 

comunicare, împreună și cu Direcțiunea. 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 punctuală, dinamică, 

mailto:gizi_fuioaga@yahoo.com
mailto:bachnerlidia@gmail.com
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responsabilă, hotărâtă, tenace și bine pregătită professional. Și prin doctoratul obținut în 2004 și prin toate 

gradele didactice date la termen și prin publicarea articolelor în revistele de specialitate, prin coordonarea 

elevilor la olimpiade și concursuri de profil lingvistic, literar și artistic, am dovedit interes de atingerea unui 

înalt nivel de dezvoltare profesională şi de aplicarea unor metode şi tehnologii moderne. Pe parcursul 

pregătirii am accentuat preocupări legate de gândire critică şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

 

Experiența la Braga, Portugalia din cadrul Proiectului Erasmus:  

 

                                    
 

Ajunși la Braga spre seară ne-am cazat, nu înainte de a ne face din nou un test covid la recepția 

hotelului. Și acasă ne-am testat pentru îmbarcare, și pentru că Portugalia era în cod roșu de alertă la sfârșitul 

lunii august 2021. Dornice de a simți pulsul, am vizitat orașul, imortalizând momente și făcând comparații 

cu alte orașe vizitate de fiecare dintre noi. Am avut apoi prima întâlnire cu formatoarea cursului chiar a 

doua zi de dimineață. Programul a fost 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. 

În rândurile următoare inserez la Raport, spre exemplificare concretă, Jurnalul activităților, care 

cuprinde conșinuturile cursului, subiecte de discuție, teme și sarcini de lucru, sesiuni de brainstorming, 

feddbackuri și diseminări.  

La finalul prezentului Raport am adăugat Proiectul conceput de echipa colegelor din Serbia și 

România, ca finalitate a muncii individuale și în echipă, din perioada întregului curs. 
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Ziua 1, 30 august 2021, 9:30- 12:30 

 

- Prezentarea participanților: grupa celor 3 profesoare din Serbia și echipa noastră de 5, din România 

(foto) 

- Joc de cunoaștere: cu inițiala prenumelui am găsit o trăsătură/calitate care să ne definească (foto) 

- Prezentarea PP a cursului: 

Giftedness în Portugal-overview –  

                                    

- În 1998 a fost înființată asociația nonprofit ANEIS este un centru național,   

- 2016 devine Private institution of social solidary/ European Talent Point 

- 2018 – a devenit Centru european al studentilor/elevilor talentați (foto) 

- Funcționează cu voluntari și angajați 

- Au un : 

 

a). jurnal științific, publicat în engleză, digital, destinat profesorilor și cercetătorilor SORREDATACAO, 

vol. 15, nr. 2, 2018  

b). ghid, redactat în portugheză 

c). reviste, broșuri (foto) 

PARTENERII asociației sunt: 

Universitatea de Minho din Braga etc. (foto) 

Au un plan pentru recuperarea timpului școlar pandemic, ce se va derula timp de 2 ani 

Exercițiul 1/ brainstorming -10 minute: 

1). Cum definești talentul și supradotarea ? 

2). Care sunt asemănările și diferențele dintre ele ? 

SUPRADOTAREA= șansa unor persoane de a avea o capacitate superioară față de capacitatea considerată 

comună, normală; modul în care rezolvă anumite probleme, soluțiile găsite, fără ca această capacitate din  
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genele tranmise de părinți să fie suficientă OBS.: soluțiile oferite pot constitui o modalitate de 

identificare/selecție a acestor copii supradotați. 

TALENTUL= motivare, remarcabilă capacitate creativă, de a transforma în joc, muncă susținută,  

OBS.: omul nu se naște talentat, devine. Dar supradotat se naște. 

- Cercetătorul ERICKSON spune că există regula ca să-ți dezvolți talentul în știință să muncești, în 

medie, 10.000 de ore 

- În anii 60 se vorbește doar de IQ, între 60-80 se adaugă și concepte ca creativitate, divergent 

thinking, cocia land emotional trains, pe lângă IQ și după 80 – motivarea, adaptabilitatea socială 

- Se creează de formator un classroom pentru lucru, materiale 

- Cercetătorul RENZULLI afirmă că supradotarea este punctul de concgruență între creativitate, 

peste medie (above average) 15-20% și angajametul față de sarcină (task commitment). 

- GARDNER identifică inteligențe multiple în: 

a). muzică 

b). mișcare spațială 

c). limbi 

d). natură 

e). matematică 

Am primit deja un răspuns la una dintre așteptările mele de la acest curs – modul de aidentifica și 

selecta elevii supradotați: teste de inteligență multiplă. 

Exercițiul 2/ brainstorming -10 minute: 

1). Care sunt trăsăturile elevilor supradotați ? 

- curiozitate 

- perseverență 

- metacogniție 

- ambiție 

- self-driven = 

- răbdare= patience 

- ”undereachieve”= obține intenționat mai puțin valoroase rezultate doar pt. a se integra în colectivitate 

- rezolvator de probleme= problem-solvers 

 

3 trăsături comune au fost identificate în 1996: 

a). precoce 

b). insistența de a fi autonom 

c). al treilea în cunoaștere 

trăsături individuale: 

-învață repede 

- emorie excelentă 

Neobișnuit de larg vocabular și structuri complexe peste vârsta sa 

Comprehensiune avansată pentru nuanțele lumii, metafore și idei 

Bucurie în a rezolva probleme cu numere, puzzles 

Scrie și citește mai repede ca preșcolar 
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Adânci, intense reacții, simțuri 

Sensibilitate înalță 

Capacitate de a gândi abstract, complex, logic și profund 

Idealist și un simț al justiției de foarte tânăr 

Îngrijorare pentru probleme socciale, politice și juridice 

Concentrare de durată  

 

2). Ce mituri sunt asociate cu copiii supradotați ? 

- sunt ciudați 

- sunt antisociali 

”PROBLEMELE” SUPRADOTAȚILOR: 

Legate de : 

- Standarde înalte de performanță 

- Motivația internă 

TEMĂ/ mâine: 

Cum identificăm elevii supradotați în clasă informal ori formal ? 

                    
 

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

 

Recapitularea zilei precedente 

Joc – pantomimic: să ne organizăm după un criteriu pe care-l explicăm fără cuvinte, doar prin gestică 

Relatăm/ împărtășim cum : 

- identificăm 

- lucrăm cu elevii supradotați 

OBS.: În Portugalia o echipă de psihologi și profesori selectează elevii supradotați, în general, în special în 

această asociație ANEIS: 

- prin teste,  

- interviuri,  

- mereu în consiliere individuală/personală,  

- prin colaborare cu școlile apartenente elevilor cu părinții 
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Acum au 15 elevi în programul pentru supradotați. Li se asigură pregătire specializată o dată 

/săptămână, sâmbăta, de la ora 9:45-12:30, curs plătit de către părinți cu 40 euro/lună. Elevii pot 

allege disciplinele: știință, literatură, muzică, arte vizuale, sport etc. 

Am căutat la curs dacă avem o asociație similară în România, am găsit multe colaborări cu centrul 

din Budapesta, dar există și o filială în capitală: 062045, Bucharest, Aleea Dealul Macinlui 4, bl 

D40, ap 25, sector 6, Phone: +40735759539, Contact person: Monica Gheorghiu 

 , E-mail: pr@giftededu.ro 

Prima temă a zilei 2: TWICE EXCEPTIONAL (foto) 

Cercetătorul DUBROVSKY vorbește despre OVEREXCITABILITIES acestor copii  

A doua temă:  

Cât de pregătiți sunt pregătiți profesorii pentru a include/lucra cu acești copii speciali ? 

3 condiții pentru succes : 

- părinții de partea profesorilor 

- profesorii uniți în comunități 

- negocierea cu elevii supradotați sau cu deficiențe 

METODE DE IDENTIFICARE: 

-un punct de plecare în identificarea supradotaților este FIȘA DE OBSERVAȚIE A ELEVULUI 

EFECTUATĂ DE PROFESORUL DE LA CLASĂ 

- EACAAS 

- ISCED 

- BISAS-T 

- WPPSI 

- WISC-III 

- ECCOs-4/10 

- BANC 

- CREA-adaptation process (în Spania sunt 3 niveluri ale testului CREA 1,2,3) 

- TTCT-figurative=TORRANCE (test internațional) pentru acest test asociația plătește și mai departe și 

părinții elevilor 

- Skaalvik s motivation test 

- Portofoliu 

Fundații care acordă burse pentru elevii supradotați în Portugalia:”GULBENKIAN”, ”ROTARY” etc., dar 

școlile private sau de stat nu acordă. 

mailto:moni@giftededu.ro
mailto:pr@giftededu.ro
https://www.facebook.com/Centrul
http://www.twitter.com/CentrulGifted
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Tema 3 : Educational Measures (foto) 

Cercetătorul GAGNE, 2003 

Growing family/school/community partenerships 

Inclusion Decret/low inclusion 2018 

A). acceleration-grade skipping, un elev chinez de 8 ani inclus în program academic din SUA 

B). Prevent  

Cercetătorii: BENBOW, 1991 și MACKENZIE-SYKES, 2003  

OBS.: Pyramid program model: 

Basic: de la 4 ani, în Portugalia intră un copil în sistem educațional.  

-school-wide regular classroom 

- resource 

- individualized 

C). Enrichment programs & activities 

- cei 4 c: creativitate, colaborare, critică gândire și comunitate 

- Enrichment Triad Model in 3 type 

Cercetătorii RENZULLI & REIS, 1997 

PEDAIS planul de acțiune strategică: 

1. Diagnoza 

2. Implementarea 
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3. Monitorizarea/ evaluarea 

4. Ajustarea/ adaptarea 

 

OBS.: din anii 80 au un program de literatură ”PELA MAO DA LITERATURA, VEJO O MUNDO”, 

elevii fac excursii cu scopul vizitării obiectivelor despre care li se spune în autocar, fără stilou, hârtie, 

telefon, laptop (în primul an au avut elevi care la 11-12 ani nu știau să scrie și să citească, a fost un succes 

să apropie prin excursia tematică elevii de literatură, în special datorită ajutorului și al colaborării acestor 

copii cu alții din grup care-i sprijineau sau sunt copii cărora nu le place literatura). 

Programul are 9 sesiuni, 7 planificare, 1 familiarizare cu locul, 1 evaluare 

O metodă: textul unui cântec cu tema prietenia și partitura se citesc. 

 

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

 

Recapitularea zilei precedente 

Joc de cunoaștere: fiecare cursant descrie în propoziții scurte ceva fals și două elemente adevărate despre 

sine. 

Tema 1: Curriculum diferențiat și evaluare 

Strategii pentru designul diferențiat al curricumului, după cercetătorul MAKER, 1982 

Prof. să fie și să ceară elevilor săi ”să fie”  

-abstracți, complecși, variati (foto): 

 

https://docs.education.gov.au/sistem/files/doc/pdf/gifted talented education module5 primary.pdef 

Tema 2: TAXONOMIA lui BLOOM (1956 -2001) 

Se recomandă cartea: VISIBLE LEARNING, HATIE, 2015 

Învățarea este de 3 tipuri: 

a). superficială 

b). aprofundată 

c). transferabilă 

Aplicație:  Proiectul Antarctica (foto ) 

Tema 3: Taxonomia SOLO a cercetătorilor BIGSS și COLLINS, 1982 (Structure of Observed Learning 

Outcomes), foto. 

Se prezintă centre europene de identificare și lucru cu elevi și studenți supradotați pe harta geografică, între 

acestea GLOBAL TALENT MENTORING. Portugalia are 2 elevi în această instituție. 

A). Hands-on activity: brainstorming - 15 min 

1). Pentru ce creăm planuri educaționale individualizate pentru elevii supradotați ? Au ei alternative ? 

2). Cum ai crea/concepe un asemenea plan ? Ce caracteristici trebuie să aibă acest plan ? Când ? (foto). 

B). Hands-on activity: brainstorming - 10 min (foto) 

https://docs.education.gov.au/sistem/files/doc/pdf/gifted%20talented%20education%20module5%20primary.pdef
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1). Primim, fiecare cursant 4 A4 cu teme de discuție, punctuale, simulări de situații (acelerarea sudiului 

limbii spaniole la clasa 9, parcursuri de carieră la clasa a 10-a), dacă sunt potrivite nouă, claselor cu care 

lucrăm, ce am schimba ? 

GOALS=scopuri/obiective 

OUTCOMES=rezultate 

2). Ce ar trebui să conțină planificarea pentru activitatea cu acești elevi ? Stabilim împreună 8 elemente. 

 

Ziua 4, 02 septembrie 2021, 9:37- 17:40 

Excursie tematică în Porto, cu trenul (foto) 

 

             

 

Ziua 5, 03 septembrie 2021, partea 1, 9:30- 12:30 

 

Program condensat dimineața și seara. Formatorul: Domnul profesor LINO, adelinojose@gmail.com 

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

(foto) 

DIEP, în Portugalia profesoratul este o profesie respectată, imediat după ingineri IT și medici 

mailto:adelinojose@gmail.com
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Exerciții pentru elevi: fă o foto din natură cu imagini care să reprezinte matematica 

Limbi străine:  

-tendința tinerilor din Portugalia este să învețe spaniola, asemănătoare ca să le ofere oportunități de a se 

angaja în țara vecină 

- germana asigură rapid o angajare 

-engleză. 

 

Tema 2 prezentată: Cultură, obiceiuri, onomastică 

Prezentarea Ministerului Educatiei și a celui mai tânăr ministru din 2014, TIAGO BRANDAO 

RODRIQUES, profesor, specializat în biomedicină, la 44 de ani nu este  politician, este profesionist, 

absolvent de cursuri, perfecționări în universități din Cambrige, Cordoba, Madrid etc. (foto) 

 

Exemplul de incluziune a refugiaților: ministrul Justiției este Doamna FRANCISCA VAN DUNEM, 

originală din Congo. 

 

Mobilitatea profesorilor: 3 ani / școală, cei de științe și limbi străine: splaniolă și germană sunt foarte 

căutați. 

Salariul pentru un profesor cu normă întreagă este de +/- 1000 euro. 

Directorul din preuniversitar are cel mult 2 mandate de câte 5 ani. 

 

Ziua 5, 03 septembrie 2021, partea 2, 14:30-17:30  

 

Appps for Good em Portugal – 2019/2020 

Pentru o educație mai incluzivă, durabilă și inovatoare  (photo 5). 

Braingstorm 1 oră 

Rezultat: Am gândit și redactat împreună cu colegele participante din Serbia și România un proiect lucrat 

în echipă 

eTwinning Project Plan – Gifted Students 

Denumirea proiectului: Tradiții vechi cu tehnologie modernă 

Parteneri: România și Portugalia. 

Detalii: Vârsta elevilor: 14-19  

Limba proiectului: română și portugheză și (engleză). 

Durata: 6 luni  

Tip școală: nivel secundar 

Scurtă descriere: Accentul principal este de a cunoaște mai multe despre tradițiile vechi Reboost prin 

intermediul tehnologiilor moderne 

Obiective: - invatarea despre tara si orasele locurilor din fiecare scoala partenera pe: 

- bucătăria tradițională, dansurile populare, vechile obiceiuri îmbunătățesc abilitățile tehnice, cum 
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ar fi internetul IOT de lucru,   

- cunoștințe speciale de software deschis, cum ar fi Google Maps, Google Earth, Autocad2d și 

3d, printre altele, simulatoires  

- utilizarea regulilor de protecție a datelor, a drepturilor de autor pentru imagini și texte de pe 

internet, a siguranței pe internet prin utilizarea realității virtuale pentru a simula condițiile 

meteorologice 
  - îmbunătățirea comunicării și a cooperării și a competențelor soft  

- imbunatatirea abilitatilor de comunicare prin utilizarea prezzi, OBS online broadcastingStram, youtube   

canal... pentru o prezentare creativă a școlii și a muncii (monument)  

- progresul intr-o limba straina (romana, portugheza si engleza) 

Instrumente TIC: - instrumente pentru prezentare individuală precum Iamcreator, padlet, visme, youtube  

- Instrumente de prezentare precum PPT, Canva, Prezi, video, storyjumper.  

- Instrumente de revizuire într-o formă de quizz, cum ar fi kahoot sau aplicații de învățare  

- editare imagistică și video pentru drone pentru festivalurile de bucătărie tradițională, dansuri populare, 

obiceiuri vechi (ex.: Festivalurile de la Harts, Timișoara, iulie 2022) 

Exemplu de activitate de colaborare în cadrul proiectului folosind un instrument TIC care utilizează OBS 

- Fiecare țară prezintă panorama țării sale în ceea ce privește  

arta bucatariei traditionale, dansuri populare, obiceiuri vechi   

1. Mobilitate in interiorul orasului Braga/Porto/Lisabona sau Timisoara folosind imagini 3D de la google 

street view 

2. Elevii pot crea un #hashtag și postere și pliante pentru celelalte țări pentru expoziție, creând un oraș 

inteligent pentru viitor în ceea ce privește bucătăria tradițională de artă, dansurile populare, obiceiurile 

vechi   

3. Crearea kahoots pentru alții și joc-l 4 - Crearea unui logo și proiectarea unui plan pentru viitorul 

generației verzi 

Bază pedagogică: Tema poate fi predată într-o mulțime de materii pe baza programelor școlare și a 

silabelor în majoritatea școlilor  

- Română 

- Engleză (înțelegere, scriere, nou   

vocabular) schimbarea de la o unitate la alta unitate, scară, ...) 
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- bucatarie, dansuri populare, abilitati de obiceiuri vechi   

- Geografie (regiune, sat, oraș)  

- Istorie (istorie regională, monumente în oraș/sat, istorie europeană)  

- Informatică (Microsoft Word, Padlet, alte programe)  

- Arta vizuală (3d, perspectivă, ...)  

- Biologie (miscarea corpului uman etc) 

 

Am conceput și redactat activități de feedback, diseminare a proiectului și rezultatelor acestuia în 

ambele țări, în centrele județene de excelență pe discipline din România și în instituțiile similare din 

Portugalia.  

 

Diseminarea Proiectului Erasmus din Braga, Portugalia: După acest curs, am aplicat metodele 

învățate atât la clasă, cât și în cadrul cursului susținut la nivelul liceal, la clasele 10-12, din cadrul CJEXTM, 

la disciplina limba și literatura română, pe care îl coordonez.  

Studenților masteranzi a căror practică pedagogică o îndrum ca professor tutore - le-am vorbit 

despre importanța inteligentei emoționale, atât în relația profesor–elev, cât și profesor-părinte, profesor–

profesor.  

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 Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” din Timișoara, 

cât și în temele de interculturalitate, literație, narație, dramatizare din cadrul cursului susținut la CJEXTM. 

Nu în ultimul rând, am oferit formatorilor și colegilor din țările participante la Proiectul Erasmus -

revista liceului ”Escape”, a cărei activitate redacțională o coordonez, lucrând și în acest context cu elevi 

talentați atât la disciplina informatică, ce utilizează competențele dobândite la liceul cu acest profil, dar și 

pe plan literar, cultural și artistic, înzestrare a acestora pe care o cultiv și la orele de curs, în pregătirea 

pentru Examenul de Bacalaureat. 

Concluzionez prin aceea că în cadrul activităților propuse elevilor și colegilor cu prilejul organizării 

”Zilelor liceului Moisil” din 16-18 noiembrie 2021, dar și în ”Școala Altfel”, din semestrul al doilea, am 

utilizat tehnici și metode abordate la cursul din Braga. Construcirea relațiilor interumane bazate pe 

inteligența emoțională constitiue o practică pentru mine. Multe dintre aceste concepte le aplic, în mod 

intuitiv, la clasă. După curs, continui documentarea privind acest topic și exersez în viața profesională, dar 

și în cea socială, familială - lucrurile învățate. 

                        

 

 

                                                 

 

                

        


