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Etapa de pregătire 

  În anul școlar 2020-2021, am fost mentor la Centrul Județean de Excelență Timiș,  

disciplina biologie. Lucrând cu elevi talentați în domeniul biologiei, am primit cu bucurie invitația d-nei 

director Ghizela Fuioagă de a participa la cursul ,,Educators for Talented And Gifted Students”. 

Înainte de plecare, am participat, împreună cu ceilalți membrii ai mobilității, la o serie de întâlniri, pentru 

a pune la punct detaliile deplasării. În cadrul acestor întâlnirii, am discutat atât detalii tehnice (transport, 

vaccin, testare, etc), cât și despre cursul la care urma să participăm. 

 Mobilitatea 

 În data de 28.08.2021, am început aventura, prin deplasarea cu masina la Budapesta, iar de 

acolo am luat avionul spre însoritul oraș Braga (Portugalia). 

 Cursul a început in dimineața zilei de luni, 30.08.2021. Formatorul nostru a fost d-na 

Helena Fonseca din Porto. Cursul a avut următoarea structură:  

● How to Spot a Gifted Student   - Cum să identifici un copil supradptat 

● Meeting the Need of Gifted Students in the Regular Classroom  – Cum să vii în întâmpinarea nevoilor 

unui copil supradotat intr-o clasă obișnuită 

● Working with Gifted & Talented Students  - Să lucrezi cu copii supradotați 

 ● Use Piaget's Stage Theory of Development  – Să folosești teoria lui Piaget  

● Use Bloom’s Taxonomy  - Să folosești taxonomia lui Bloom 

 

  Aceste teme au fost bine alese, d-na formator reușind să ne capteze atenția din prima 

clipă. Experiența dansei si-a spus cuvântul. Pe lângă aspectele teoretice, aceasta a venit cu exemple de 

cazuri reale, pe care le-a întâlnit de–a lungul carierei sale. Cursul a fost interactiv. 



 Am avut prezentari Power Point, lucru în echipe, Q&A,etc. Deși am fost profesori din mai multe 

țări(Serbia), barierele lingvistice și culturale au fost depășite foarte ușor. 

 

Diseminare 

 După acest curs, am aplicat metodele învățate atât la clasă, cât și în cadrul orelor Centrului 

de Excelență. În acest context  le-am vorbit în cadrul consililuilui profesoral și de catedră colegilor din 

cele trei școli în care îmi desfășor activitatea profesională despre importanța identificării elevilor 

supradotați și antrenarea lor în activități extracurriculare și extrașcolare pentru cultivarea și dezvoltarea 

talentului lor nativ. 

 După curs, am continuat documentarea privind acest subiect și aplic în viața profesională 

de zi cu zi lucrurile învățate , având numeroase satisfacții și un feed-back extraordinar din partea elevilor 

care chiar dacă nu sunt toți supradotați, sunt pasionați de această frumoasă materie, BIOLOGIA.. 

 

 

 


