
ERASMUS + 

“Educators for Talented and gifted Students”



Tipul proiectului

⚫ Proiectul din al cărui grup țintă am avut plăcerea să fac 

parte este  de tip KA1 . Este un proiect extrem de 

consistent propus și implementat de Centrul Județean de 

Excelență Timiș cu care colaborez de mai mulți ani în 

calitate de voluntar sau de angajat, în funcție de modul de 

finanțare anuală a Centrului

⚫ Am optat printr-o aplicație pentru a participa la cursul 

“Super Teachers of 21-st Century” și am participat astfel 

la 30 de ore de formare oferite de furnizorul internațional 

“Anatolia Education”



Program

⚫ Ziua 1-cunoașterea participanților (două grupuri din 

România, unul din Grecia iar un altul din Letonia) și 

compararea modelului de educație tradițional cu unul 

pentru secolul XXI

⚫ Ziua a 2-a- Moduri de creștere a motivației, a competenței 

digitale și a spiritului de inițiativă

⚫ Ziua a 3-a -Educația bazată pe tehnologie (STEM)

⚫ Ziua a 4-a -Propuneri de aplicare a STEM

⚫ Ziua a 5-a- Feedback, evaluare și certificare



Competențe

⚫ Lingvistice (limba engleză a fost folosită ca limbă de comunicare)

⚫ Computaționale (s-au folosit mai multe aplicații de lucru și de 

prezentare cum sunt wordart , coggle, kahoot ,augmented reality sau 

mentimeter)

⚫ Organizaționale/ manageriale ( s-a discutat despre parteneriate între 

organizațiile partenere)

⚫ De comunicare (prin activități colaborative, brainstorming, discuții 

tematice)

⚫ Sociale (absolut toate activitățile au avut această componentă)



Dincolo de o denumire

⚫ Deși cursul pare a fi destinat copiilor supradotați, s-a 

discutat mai ales modul de tratare diferențiată a elevilor. 

Grupul din Grecia reprezenta chiar o școală cu program 

educativ de tip “a doua șansă“ și a apreciat în aceași 

măsură modul de abordare propus în cadrul cursului, una 

dintre activitățile outdoor fiind chiar la un centru pentru 

oameni ai străzii



Oportunitatea de a vizita Barcelona, cu 

realizările ei impresionante și cu provocări 



Șansa de a constata că Gaudi e nemuritor



Bucuria certificării



Am fost si noi aici...



În loc de mulțumiri...until next time

Erasmus + oferă oportunități de mobilitate și 

cooperare. Este un program pentru noi toți. 

Aplicați și puteți avea o experiență aparte!


